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Verbo ser 
 

Que vai ser quando crescer? 
Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 
Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 
Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: ser, Ser, Ser. Er. R. 
Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher? 
Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo. 
Sem Ser Esquecer. 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 



RESUMO 
 

A presente pesquisa, realizada em nível de Mestrado, interessa-se pelas produções de sentido 
para a infância na atualidade. Sob o embasamento teórico-metodológico da Análise do 
Discurso de orientação francesa, com base em Pêcheux (1997 [1969], 2009 [1975], 2012 
[1983]), na França, e Orlandi (2001, 2012, 2013), no Brasil, propomos uma análise discursiva 
de três fotografias em circulação nos jornais Folha de São Paulo, O Globo e Extra, todos em 
suas versões online, na tentativa de compreender o processo sócio-histórico-ideológico de 
significação para a infância em cena.  Neste intento, partimos dos trabalhos de Orlandi (2003), 
Lagazzi (2009) e Lunkes (2014), que abrem espaço a discussões que considerem o não verbal 
como objeto, ou, conforme Lagazzi (ibidem), distintas materialidades significantes como foco 
de análise. Mobilizamos, nas análises empreendidas, as noções de sujeito, posições-sujeito e 
gestos de interpretação, considerando a incompletude da imagem e as suas múltiplas 
possibilidades de leitura, o que reafirma a condição de linguagem do não verbal. Uma das 
imagens analisadas permitiu ao fotógrafo um prêmio na categoria "Melhor fotografia", em 
concurso interno ao jornal O Globo. Diante disto, nos perguntamos: Melhor fotografia para 
quem? O que há nessa imagem que seja digno de reconhecimento? Propomos, como hipótese 
na presente análise, que as fotografias, no espaço dos jornais, sustentam-se sob o efeito de 
neutralidade ideológica. Os processos discursivos, para Pêcheux (2009 [1975]), se 
desenvolvem sobre a base linguística, mas também estão aí imbricadas relações ideológicas 
de classe, cujas raízes estão na contradição. Mariani (1996) aponta, a respeito do discurso 
jornalístico, que o pronto efeito de “falar sobre” é tornar objeto aquilo sobre o que se fala. 
Considerando que fotografar é tornar objeto aquilo que se fotografa, pensamos e propomos o 
funcionamento da imagem como “discurso sobre” (MARIANI, 1996) uma infância. Pelo teor 
do que torna visível, pela afetação e por o que têm a transmitir, propomos, de um lado, o valor 
testemunhal do discurso imagético aqui trazido à análise; de outro, na condição de produto, 
consideramos a possibilidade de refletir sobre o valor mercadológico das imagens, o que 
instaura uma contradição. Ao levarmos em conta a materialidade significante específica da 
imagem, produzimos, à luz da teorização de Pêcheux (ibidem) uma discussão que considera o 
atravessamento ideológico e inconsciente na produção e circulação de imagens na imprensa (e 
destas imagens, em específico), considerando a condição do sujeito assujeitado (pelo 
ideológico e pelo inconsciente).  

Palavras-chave: Análise do Discurso; discurso imagético; infância; testemunho. 

 

  



ABSTRACT 

 

This research, performed at Master's degree, is interested in the production of meaning about 
childhood today. In the light of the French discourse analysis based on Pêcheux (1997 [1969], 
2009 [1975] 2012 [1983]) on France, and Orlandi (2001, 2012, 2013) in Brazil, we propose a 
discursive analysis of three photographs circulating in Folha de São Paulo, O Globo and 
Extra newspapers, all in their online versions, for the attempt to understand the socio-
historical and ideological process of signification for childhood on stage. To this end we start 
with the works of Orlandi (2003), Lagazzi (2009) and Lunkes (2014), which open room for 
discussions which consider the non-verbal as an object or, according to Lagazzi (ibidem), 
distinct significant materialities as an analytical focus. We mobilized, in the performed 
analysis, the notions of subject, subject-positions and interpretation gestures, considering the 
incompleteness of the image and its multiples reading possibilities, which reinforces the 
language condition of the non-verbal. One of the analyzed images allowed the photographer 
to be awarded for the "Best Photograph" category on an internal contest of O Globo 
newspaper. From this, we ask: Best photograph to whom? What is in this image worth being 
recognized? We propose as an hypothesis of the current analysis that photographs, on 
newspapers, are sustained under the effect of a ideological neutrality. According to Pêcheux 
(2009 [1975]), discursive processes develop under a linguistic basis, but also interwined are 
class ideological relations, whose roots are in the contradiction. Mariani (1996) points out 
that, regarding the journalistic discourse, the prompt effect of "talking about" is to turn into 
object what is being talked about. By taking into account that photographing is to turn into 
object what is being photographed, we think and propose the image functioning as a 
"discourse about" (MARIANI, 1996) a childhood. For the content of which makes visible, for 
the allocation and what they have to transmit, we on one hand propose the testimonial value 
of the imagetic discourse here brought to analysis; on the other hand, in the condition of being 
a product, we consider the possibility to reflect about the marketing value of the images, 
which introduces a contradiction. By taking into account the specific significant materiality of 
the image, we produce, in the light of Pêcheux's (ibidem) theorization, a discussion which 
considers the ideological and unconscious crossing during the production and circulation of 
images on the press (and from these images, specifically), considering the unsubjected subject 
(by the ideological and the unconscious). 

Keywords: Discourse Analysis; imagetic discourse; childhood; testimony. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Só uso a palavra para compor meus silêncios. 
(Manoel de Barros, 2010). 
 
Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. 
 (Saramago, 1995). 

 

 

Escolher Letras como formação pode (ou não) indicar gosto por leitura. No meu caso, 

posso dizer que a afirmação condiz: ler é sempre uma experiência, que desaparafusa as 

viseiras que condicionam minha visão, e me permite ver o mundo de outras formas. No curso 

de Letras, lemos muito! Romances, poesias, ensaios, gramáticas, textos teóricos, a lista do 
que lemos é longa; são também muitas as questões sobre a leitura, sobre seu papel na 

educação, na formação profissional, pessoal e cidadã, ou seja, a lista do para que lemos 

também é grande. 

Letrados ou não, somos, de modo geral, sujeitos leitores, lemos escrituras, placas, 

sinais, gestos, expressões. Lemos e relemos o(s) outro(s) e a nós mesmos, na ilusão de 

inteireza. Somos sempre divididos pelo inconsciente e interpelados pelo ideológico, o que faz 

com que os sentidos não se originem em nós, mas nos antecedam, nos constituam, sem que o 

percebamos. “O eu é – antes de mais nada – outro” (QUINET, 2015, p. 8). Essa alteridade que 

marca o sujeito em sua constituição atravessa os gestos de leitura empreendidos.  

Em minhas leituras literárias, jornalísticas, fílmicas, e, nas leituras que faço de minha 

própria vida, a questão da infância constantemente surge de algum modo, seja na encantadora 

forma de os poetas brincarem com palavras, seja nas páginas preenchidas dos jornais, revistas 

e outras mídias, produtores de sentidos para a infância em nossos dias, ou mesmo nas 

lembranças que guardo da criança que fui. Refletir sobre a infância já era, assim, para mim, 

uma prática, mas considerá-la criticamente só foi possível quando, de fato, conheci a Análise 

do Discurso. 

            Com base em Michel Pêcheux (2014 [1969]), na França, e Eni Orlandi (1987 [1983]), 

no Brasil, a teoria, com seu campo de questões sobre a linguagem e sobre a leitura, 

representou um divisor de águas em minha formação, o que me permite afirmar que há um 

antes e um depois do meu encontro com o discursivo. Definido por Pêcheux (2014 [1969]) 

como “efeito de sentidos entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 82), o discurso 

é também instância mediadora entre o homem e o mundo. Não é possível compreender o 

homem longe da linguagem e vice-versa. Além disso, a posição ocupada pelo sujeito no 



discurso altera a produção dos sentidos, seus efeitos. Tais proposições funcionaram como um 

corte, uma ruptura na minha questão em relação à leitura. Com a Análise do Discurso, aprendi 

a refletir sobre como lemos, e a perceber que é possível ler de outros modos. 

A infância, enquanto produção de sentidos, assim, ressurgiu, deste novo lugar, como 

um incômodo. Deste momento em diante, minha prática de leitura de jornais, hábito que 

carrego comigo já há algum tempo, se tornou mais que um costume, passou a se constituir 

como os primeiros passos da presente pesquisa. Na fase inicial de constituição do corpus, três 

notícias e as discussões que fomentaram me impressionaram de modo a querer estudá-las. As 

notícias traziam à cena crianças e adolescentes em situações degradantes, vexatórias, 

produzindo, desse modo, dizeres sobre uma infância. As fotografias, nestas notícias, 

assumiam certo destaque; a partir delas é que os relatos se arranjaram. Marca tão falada da 

fotografia é o seu poder de produzir impressões, sensações, pelo próprio regime do visível, em 

direta relação com o possível de se ver, em dadas condições de produção. Diante daquelas 

fotos, primeiramente, me impressionou o fato de serem crianças e adolescentes os 

fotografados; em segundo lugar, me impressionaram as situações de violência a que estavam 

submetidos. 

As fotografias nos jornais, quando vistas, também me convocaram a pensar. Da 

posição social que ocupo, branca, de classe média, é possível dizer que é do outro lado que 

me encontro, do lado favorecido. Cenas como estas sempre me cercaram, em minha 

experiência como moradora da cidade do Rio de Janeiro, mas nunca vivi algo parecido, como 

quem sente na carne. Em algum momento, do qual não me recordo, deixei de ver imagens 

desta natureza da posição de mera observadora, passei a olhar, enfim, com toda a carga de 

afetação, incômodo e indignação. Deste momento em diante, compreendi que a 

reponsabilidade sobre essa infância outra, ou melhor, sobre esta condição outra que me cerca, 

é também minha.  

Um poema de Manuel Bandeira, escrito em 1947, cujo dizer se faz ainda tão atual, 

narra uma experiência marcada por um tropeço com a desigualdade. Trago-o:  

 
Vi ontem um bicho/ Na imundície do pátio/ Catando comida entre os detritos./ 
Quando achava alguma coisa,/ Não examinava nem cheirava:/ Engolia com 
voracidade./ O bicho não era um cão,/ Não era um gato,/ Não era um rato./ O bicho, 
meu Deus, era um homem. (BANDEIRA, 1947). 
 
 

As condições de produção desse poema são interessantes de serem referidas. Escrito 

em tempos de festas natalinas, tempo, portanto, de muita fartura de alimentos para algumas 



famílias, o poeta direciona seu olhar para as sobras, para os detritos de uma fome que nunca 

se sacia. Em meio aos restos, um encontro inesperado. Diante do bicho que se revelou 

homem, um homem-bicho, o que se produz no sujeito que vê depende do modo como vê, 

como repara. Na vida nas cidades, nos deparamos com cenas como essa cotidianamente. Em 

sua maioria, nunca chegam a se tornar registros fotográficos, a ocupar as páginas dos jornais, 

na insistente ilusão de relatar o novo. Enquanto alguns, diante dessas cenas, não conseguem 

mais desviar os olhos, outros simplesmente se acostumam, e deixam de ver.  

Retornando às fotografias estampadas nos jornais, componentes de notícias 

jornalísticas que colocavam crianças e adolescentes em cena, as primeiras impressões 

serviram como mote para inúmeros questionamentos, críticos e teóricos, que, ao terem lugar 

no interior dos estudos de linguagem, me incitaram a compor este trabalho. Ao considerarmos 

a fotografia como discurso, um discurso imagético, necessariamente, levamos em conta o 

sócio-histórico na produção de sentidos; há, assim, condições que possibilitam o registro de 

uma imagem fotográfica que direcionam os modos de leitura do visível.   

Ante estas primeiras considerações, que configuraram a fase inicial do trabalho, faz-se 

possível dizer que é (também) de movimento que se constitui uma pesquisa, de um querer 

conhecer e querer compartilhar os saberes adquiridos. Como afirma Ariès (2012 [1973]), no 

Prefácio de seu livro, o maior mérito do estudioso “talvez seja menos defender uma tese do 

que comunicar aos leitores a alegria de sua descoberta, torná-los sensíveis – como ele próprio 

o foi – às cores e aos odores das coisas desconhecidas” (ARIÈS, ibidem, p. 9, grifo nosso). 

Nesta busca, o trabalho seguiu certo percurso, diretamente ligado ao constructo teórico ao 

qual nos filiamos. 

Eleger a Análise do Discurso como embasamento teórico e metodológico do presente 

trabalho relaciona-se, de algum modo, às (fascinantes) possibilidades que a teoria nos dá de 

discutir questões de linguagem, que é o campo de estudos ao qual nos dedicamos. No entanto, 

a escolha desta teoria, entre outras, relaciona-se também ao fato de eu não estar alheia às 

questões (e lutas) políticas e sociais de meu tempo. Pesquisar em Análise do Discurso é 

dedicar-se a um campo de saber que reconhece o não saber, o saber que é, assim como a 

língua, não todo. Além disso, pela abertura dada pelo próprio Pêcheux, enquanto fundador 

deste campo teórico, pesquisar em Análise do Discurso é ter a possibilidade de colocar 

questões para outras áreas de conhecimento, firmando-se, a cada trabalho, em seu lugar 

constituído no entremeio. Ser instigado a investigar nesta área é também efeito de um 

processo de identificação, que nos chama, enquanto sujeitos ideológicos, a assumir uma 

posição frente às possibilidades teóricas que nos são ofertadas.  



Este trabalho, sobretudo, coloca-se contra uma visão sobre infância sem história. 

Como se o ser criança e adolescente hoje, no Brasil, não fosse atravessado por memórias 

sócio-históricas, resquícios de um país colonizado, escravagista. Tais marcas se tornam 

visíveis e lisíveis nos modos como uma infância é/pode ser significada hoje.  Estes restos, 

todavia, nem sempre são percebidos/lidos, tornando-se, assim, naturalizados. É trabalho do 

Analista de Discurso “desconfiar do mais trivial, na aparência singelo” (BRECHT, 1982), 

compreendendo que os sentidos estão sempre “em relação a” outros possíveis em dado tempo 

histórico e em dada formação social. É, assim, trabalho do analista promover leituras outras, 

que considerem a relação dos sentidos com a história, com o social significado no discurso, 

com o ideológico, enfim.  
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I   UMA INFÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE: INTRODUÇÃO 
 

 

Movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, 
lugares provisórios de conjunção e dispersão, de 
unidade e de diversidade, de indistinção, de 
incerteza, de trajetos, de ancoragem, de vestígios: 
isto é discurso, isto é o ritual da palavra. (Orlandi, 
2013a [1990]). 

 

 

O interesse em desenvolver um trabalho que promova uma investigação sobre a 

infância enquanto produção de sentidos partiu de uma escuta advinda de muitos lugares: da 

prática docente-acadêmica, dos encontros em escolas de psicanálise, dos textos (literários, 

jornalísticos, entre outros), das falas proferidas e ouvidas no cotidiano. Em cada um desses 

espaços, a infância se colocou como alvo de discussões, nas mais diversas direções: infância e 

educação; infância e constituição subjetiva; infância e saudosismo; infância e acontecimento, 

entre outras combinações possíveis. O mesmo significante, infância, repetido em todos esses 

lugares proporcionou o interesse em trabalhar o tema. 

Sabemos, todavia, à luz da Análise do Discurso a que nos filiamos, que a evidência de 

que algo é o que é se relaciona ao funcionamento da ideologia, enquanto mecanismo de 

produção de evidências. Desse modo, um trabalho sob esta base teórica não pode pensar a 

infância como algo de sentido óbvio, mas como produção de sentidos em direta relação 
com a história, o social e o ideológico. É o que buscamos, na presente pesquisa.  

Com base no livro de Ariès (2012 [1973]), História social da criança e da família, 

podemos afirmar que os modos de significar a infância se alteraram, consideravelmente, ao 

longo da história. Em análise da representação da infância, desde a Idade Média, Ariès 

(ibidem) constrói e defende a tese de que “a arte medieval desconhecia a infância ou não 

tentava representá-la” (ARIÈS, 2012 [1973], p. 17). Ou seja, em suas análises, observa que, 

na Idade Média, as crianças eram representadas como miniaturas de adultos, com corpos e 

expressões próprias de um homem adulto. 

Atualmente, podemos afirmar certo consenso em relação à particularidade da infância, 

ou seja, a infância existe em nossa sociedade, é significada, discursivisada, o que não quer 

dizer que haja, na produção de sentidos sobre a infância, um único modo de considerá-la. Sob 

tais premissas, a partir de indagações sobre o que seria ser criança e o que determinaria a 
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infância hoje (uma idade, um sentimento, um comportamento?) elaboramos nossa pergunta de 

pesquisa: De que modos a infância é/pode ser significada? 
Tal pergunta norteadora nos impulsionou a investigar, à luz da Análise do Discurso de 

orientação francesa, constituída por Pêcheux (2014 [1969]) e seu grupo, a construção de uma 

certa direção de sentidos para a infância, na mídia. Na fase de constituição do corpus, 

centramos nossa investigação em jornais, a saber, O Globo, Extra e Folha de São Paulo.  

No percurso inicial de trabalho, afinamos ainda mais o nosso objeto em construção: na 

instituição de sentidos para a infância, dedicamos nossa atenção ao não verbal, ao discurso 

imagético nos jornais, considerando duas marcas de nosso tempo, o atravessamento das 

tecnologias e a urgência de tudo ver, tudo mostrar. Ao afinarmos um pouco mais, nos 

centramos em dois aspectos: infância e violência. Desta forma, pudemos delimitar o recorte 

teorizado: discurso imagético sobre uma infância na mídia. Compreendemos a mídia neste 

trabalho como prática discursivo/política, ou seja, para que possamos compreender seus 

modos de operar, buscamos analisar a circulação de distintas materialidades significantes 

(LAGAZZI, 2009) produtoras de sentidos para uma infância, nestes meios.  
Construímos, assim, um amplo arquivo relacionado à questão da infância, processo 

que será mais bem detalhado no capítulo seguinte deste trabalho. Por arquivo, 

compreendemos, conforme Pêcheux (2014 [1994]) um “campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 2014 [1994], p. 59), um campo que se constitui 

a partir dos gestos de leitura, no caso da presente pesquisa, gestos de leitura norteados pelo 

interesse em compreender a produção de sentidos para uma infância. Tal pertinência e 

disponibilidade do arquivo se fazem possíveis, então, pelo trabalho de leitura, de movimento 

na constituição de sentidos. Diante disto, o que nos interessa, é a possibilidade de questionar 

as evidências de sentido, produzindo sobre o arquivo recortes teorizados que nos permitam 

alcançar o discurso. 

Desse modo, construímos um corpus empírico composto por três fotografias que 

tornam objeto crianças e adolescentes, ou, conforme Maia (2003), crianças e adolescentes “no 

lugar de objeto de quem se fala” (MAIA, 2003, p. 5). As imagens selecionadas para análise 

circularam em mídias impressas (jornais impressos) e online (Facebook e jornais online), nos 

anos de 2014 e 2015. Centramo-nos nas publicações dos jornais já referidos, especificamente 

em suas versões online, por compreendermos que, do impresso ao online, há uma diferença 

considerável no que diz respeito às condições de circulação. Trazemos à análise as seguintes 

fotografias: 
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Fotografia 1 Retirada do jornal Folha de 

São Paulo online (4-2-2014) 
Fotografia 2 Retirada do jornal O Globo 

online (3-12-2014) 

 

 

 
Fotografia 3 Retirada do jornal Extra online (17-1-2015) 

 

 

As fotografias nos jornais vêm regidas pela linguagem verbal, no próprio corpo das 

notícias, nas seções em que estão alocadas, nos títulos, subtítulos e legendas. Para pensarmos 

os modos como estas imagens (re)produzem sentidos, consideramos a relação do verbal com 

o não verbal, como duas materialidades distintas imbricadas, funcionando em composição, 

“cada uma fazendo trabalhar a incompletude na outra” (LAGAZZI, 2009, p. 68). Recortamos 

para compor nosso corpus empírico, além das fotografias, as seções, os títulos e as legendas.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Orlandi (1987 [1983]), sobre distintas materialidades, afirma: 

 
A interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da linguagem. Não há 
sentido sem interpretação. Mais interessante ainda é pensar os diferentes gestos de 
interpretação, uma vez que linguagens, ou as diferentes formas de linguagem, com 
suas diferentes materialidades, significam de modos distintos. (ORLANDI, 1987 
[1983], p. 9). 

  

 Neste apontamento, a autora ressalta a relevância de se pensar, sob as bases de uma 

teoria de interpretação, como a Análise do Discurso, os distintos gestos de interpretação 

produzidos por sujeitos e materializados nas mais diversas formas ou manifestações de
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linguagem, o que inclui, entre outras, os traços que compõem uma pintura, os sons, e, o que 

nos interessa particularmente, as imagens. A imagem tem uma forma material que lhe é 

própria e está relacionada a um olhar, a um gesto que a produziu, que tornou algo (ou alguém) 

objeto. Podemos afirmar que nem a materialidade, nem o olhar que possibilita o gesto podem 

ser desconsiderados. 

Orlandi (1995), em artigo intitulado Efeitos do verbal sobre o não-verbal, nos fala da 

precedência do verbal em relação ao não verbal e de certo privilégio da interpretação da 

linguagem verbal em detrimento da não verbal. Segundo a autora, este é um efeito ideológico 

dominante nos espaços da mídia, baseado em ao menos três mitos: o mito de que os meios de 

comunicação servem para informar; o mito do prestígio da linguagem verbal, sustentado pela 

ciência linguística; e o mito da mediação necessária do verbal sobre o não verbal operado pela 

mídia, sustentado pela ideia dominante de que a interpretação se dá pelo verbal (ORLANDI, 

1995, p. 42).  

De nossa posição, afirmamos a impossibilidade de haver um recobrimento do verbal 

sobre o não verbal; são materialidades distintas. Tomar a palavra, produzir uma fotografia, 

uma música, etc., são práticas, gestos de inscrição e interpretação do sujeito no campo do 

simbólico e do político. Ao perseguirmos estes gestos, buscamos alcançar o discurso, ou seja, 

a produção de sentidos possíveis, em dadas condições de produção, para a infância. O 

simbólico, conforme Pêcheux (2012 [1983], p. 51), tem uma ordem marcada pelo equívoco 

como fato estrutural. Por isso, por mais que haja no sujeito a ilusão de domínio do dizer e dos 

sentidos (efeito da ideologia enquanto mecanismo de produção de evidências), o sujeito é 

desde sempre atravessado pelo inconsciente, pelos tropeços de linguagem, como aquilo que 

irrompe em sua fala e sobre o qual não tem nenhum controle. Além disso, a linguagem é 

marcada pela incompletude, pela impossibilidade de fechamento dos sentidos, justamente por 

eles não estarem nos sujeitos que falam ou nas palavras, mas por se constituírem em relação a 

outros sentidos, produzidos em outros processos discursivos.  

Em nosso trabalho, decidimos trabalhar com jornais online, ou seja, com o 

funcionamento das fotografias no discurso jornalístico atual, atravessado pelas tecnologias. 

Do impresso ao online, há mudanças consideráveis. A mais relevante ao nosso trabalho, 

conforme referimos e gostaríamos de ressaltar, diz respeito ao âmbito da circulação dos 

discursos; no jornalismo online, a integração com outras mídias faz com que os discursos 

circulem em uma velocidade nunca antes alcançada. Compreendemos, com isso, uma abertura 

ao excesso como marca do jornalismo contemporâneo. Uma mesma fotografia, enquanto 
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discurso imagético, se faz presente em diversas mídias, abrindo espaço, pela repetição sem 

reflexão, ao esvaziamento de sentidos.  

Uma hipótese por nós levantada é a de que, no discurso jornalístico, as 
fotografias funcionam sob o efeito de neutralidade ideológica. Tal efeito se materializa em 

expressões como “as imagens não mentem”, “uma imagem vale mais que mil palavras”, tão 

naturalizadas pelo senso comum. Há, aí, um como da imagem que é desconsiderado. Ao dizer 

de uma infância por meio de imagens, diz-se de um modo e não de outro; no âmbito da 

formulação (registro) de uma fotografia, há um recorte, um foco, que produz o objeto e o 

determina, mobilizando sentidos em curso (âmbito da constituição, do interdiscurso). São 

marcas de inscrição do sujeito a uma dada região de sentidos. É nesse sentido que propomos 

estas fotografias nos jornais online como discursos sobre (MARIANI, 1996) uma 
infância, no instante em que fotografar é tornar objeto aquilo que se fotografa.   

Nos jornais, este discurso imagético sobre uma infância é exposto, torna-se visível. De 

um lado, apontamos a relação desta exposição com os valores de mercado. Afinal, jornais 

são empresas que vendem produtos. O que se vende nestas fotografias aqui trazidas à análise? 

Vende-se, talvez, a dor de um outro, a miséria e a precariedade de uma infância, que está aí, 

mas nem sempre é vista.   

Por outro lado, estas imagens estampadas nas páginas dos jornais não são imagens 

quaisquer, elas portam um inesperado (um jovem preso ao poste por uma tranca de bicicleta, 

uma menina banhando-se em um bueiro, um menino fotografado em uma delegacia) e uma 

afetação que não podem ser ignorados. No discurso imagético sobre essa infância, propomos, 
as fotografias como testemunho, no que diz respeito à possibilidade de afetar aos que a elas 

se dirigem, por o que têm a transmitir. 

Procuramos, assim, na presente pesquisa, e a partir das proposições já referidas, 

compreender como as fotografias, com sua materialidade específica, se relacionam ao verbal, 

no discurso jornalístico. Há discursos que convergem quanto ao efeito de sentidos ou há, 
na relação entre o verbal e o não verbal, abertura para um sentido outro? Ademais, 

retomando a questão do olhar que fotografa, do foco, do enquadramento, buscamos, na 

abertura permitida pela teoria, discutir a constituição do(s) sujeito(s) na contemporaneidade, 

seu atravessamento pela(s) tecnologia(s) e a pretensa liberdade (no falar, no ser, no agir) 

produzida pelo sistema do capital, liberdade esta posta em xeque por Pêcheux (2009 [1975]), 

em sua profícua e, em seu tempo, inovadora reflexão acerca do sujeito. 

No Estado de direito do qual fazemos parte, todo e qualquer indivíduo é, ao menos na 

teoria legal, responsável por seus atos; no entanto, o que vemos são, muitas vezes, sujeitos 
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que não se implicam, não se responsabilizam, mantêm-se distantes do que eles mesmos 

produziram enquanto objeto. Será isto indício de um novo tempo de “pobreza de 

experiências” (BENJAMIN, 1985 [1933], p. 115), fruto do esvaziamento de certos sentidos? 

Diante de situações de violência, de miséria, com a qual nos confrontamos, dia a dia, dizer de 

um lugar sem se implicar não seria um modo de contribuir para a manutenção do mesmo?  

A relação entre fotografia e a prática de interpretação produzida por todo jornal foi 

colocada em questão por Mariani (1999) em artigo intitulado Sobre um percurso de análise 

do discurso jornalístico – A Revolução de 30. De antemão, a autora afirma que “o ato de 
noticiar (...) não é neutro nem desinteressado” (MARIANI, 1999, p. 102, grifo nosso); cada 

jornal, assim, possui modos distintos de enxergar o mundo, de discursivisá-lo. Uma leitura 

comparativa entre um jornal e outro, por parte de um pesquisador interessado em analisar o 

discurso, pode depreender como isso se dá.  

Quando o modo de discursivisar o mundo se constrói por meio de um gesto 

fotográfico, uma questão outra se instaura: a presença do referente, condição necessária da 

fotografia (BARTHES, 2012 [1980]), reforça o efeito de que o visível por meio da imagem é 

a coisa fotografada, é um retrato objetivo do mundo. Mariani (1999), quanto a isso, afirma: “é 

uma ilusão supor um real primeiro, dotado de um sentido próprio e imanente que a fotografia 

poderia retratar fielmente. O que se vê numa foto são realidades organizadas por um 
discurso com uma ordem própria” (idem, ibidem, p. 103). Como a autora acrescenta, com 

base em Orlandi (2012 [1996]), nessa ordem do discurso, a história atua, dando configurações 

ao visto, produzindo sentidos à cena.  

Tais apontamentos de Mariani (1999) sustentam o modo como consideramos a 

fotografia, no presente trabalho, enquanto gesto produtor de sentidos, discurso sobre 
(MARIANI, 1996), dotado necessariamente de um olhar que, conforme a autora, “nunca é 

imparcial” (idem, ibidem). A partir deste ponto de vista teórico, colocamos em xeque a prática 

do fotojornalista em nossos dias e sua importância na construção e reprodução de imagens-

notícias. Pensamos que, diante desta prática, um questionamento em torno de uma ética 
que transborda o âmbito profissional se faz possível.  

Toda prática está relacionada às condições de produção, assim consideramos em 

Análise do Discurso. O fazer jornalístico, portanto, não pode ser pensado fora destas 

condições que o determinam. Mariani e Medeiros (2011) ressaltam: "Pensar em uma ética 

jornalística implica pensar em uma ética do jornalismo em uma sociedade capitalista 

contemporânea, regida pela lógica do mercado" (p. 84). A decisão de fotografar aliada a outra 

de expor ou não, em meios de grande circulação, como os jornais, determinadas imagens 
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passam, necessariamente, por uma questão ética, mas também por uma questão de 
mercado.  

Em nossos dias e desde há algum tempo, os mais tenebrosos acontecimentos se tornam 

imagem no discurso jornalístico. As dores do outro, estampadas em imagens que nunca 

faltam, significam dor compartilhada? Nem sempre. Apesar de apontarmos a necessidade de 

considerarmos a produção fotográfica para/em jornais em sua relação com o mercado, não há 

como garantirmos que essa é a única relação possível. Compreendemos que esta não garantia 

se relaciona a um outro modo de considerar estas fotografias nos jornais, sua função 

testemunhal. Diante de cenas como as trazidas à luz nas fotografias aqui analisadas, em que 

crianças e adolescentes negras, em pleno século XXI, são mostradas em situações vexatórias, 

violentas, o sujeito, com um dispositivo fotográfico na mão, recorta, enquadra, dá um foco e 

produz uma imagem. Na formulação ou registro, há um investimento de um sujeito, instado a 

interpretar. A imagem, desse modo, assume um valor de testemunho, o que nos permite 

abordar a questão de uma ética sob outra perspectiva.  

A internet e os avanços tecnológicos dos dispositivos fotográficos, nos dias de hoje, 

que atingiram o ápice com os smartphones, cada vez mais evoluídos, em termos técnicos, e 

acessíveis à população, em geral, tornam ainda mais urgente uma discussão ética em torno da 

produção fotográfica, no âmbito do registro (formulação) e, principalmente, no da divulgação 

(circulação). Há sobre certas fotografias o valor de verdade, o efeito de representação fiel da 

realidade, conforme já referido. Compreendemos que este efeito de verdade das imagens, 

especialmente as fotografias jornalísticas, se constrói por um imaginário que projeta sentidos 

para o sujeito que fotografa, especialmente quando quem veicula as imagens é uma instituição 

legitimada, como os jornais com os quais trabalhamos aqui. 

Junto aos trabalhos de Mariani (1996; 1999), Soares (2006), Mariani e Medeiros 

(2011) e Lunkes (2014), pensamos que este modo de considerar a imagem desconsidera o fato 

de a fotografia não se produzir sem a existência de um olhar, que produz o objeto, e um 

aparato tecnológico, uma câmera, que permite o enfoque, o enquadramento, enquanto 

“possibilidades técnicas” (MARIANI, 1999, p. 104).  

Zanella (2012), sobre o gesto de produzir uma imagem, ressalta: 

 
no clique da câmera, seja ela mecânica ou eletrônica, captamos um momento, 
eternizamo-lo. Não obstante, apaga-se que a fotografia também passa por um 
“filtro” (histórico, social, cultural; enfim, ideológico) e que este momento 
eternizado é sempre um momento, mas em relação ou contraposição com outros 
momentos. Portanto, os sentidos que lemos nas fotografias são sempre sentidos 
de acordo com algum filtro. (ZANELLA, 2012, p. 77, grifos nossos). 
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Em consonância à afirmação do autor, de que “os sentidos que lemos em uma 

fotografia” não são quaisquer, mas “sentidos de acordo com algum filtro” (idem, ibidem), 

reafirmamos que a produção e as leituras possíveis de um registro fotográfico se dão a partir 

de uma posição, de um “filtro”, que necessariamente passa pelo sócio-histórico-ideológico. 

São, enfim, as condições de produção de uma imagem e as posições ocupadas pelo sujeito no 

discurso que determinam os sentidos possíveis. 

Como discurso imagético sobre, a fotografia fala dessa infância, e o faz de um modo e 

não de outro, ou seja, o registro porta uma posição do sujeito frente o visto, um investimento 

subjetivo que resulta na imagem. É neste ponto que a fotografia, como discurso sobre uma 

infância, se encontra com a fotografia como testemunho.  

É pelo gesto de fotografar, gesto que marca uma posição do sujeito frente o visto, e, a 

posteriori, pelo gesto de relacionar dizeres à imagem produzida, por meio de legendas e 

títulos das notícias, que essa infância é significada no espaço discursivo dos jornais, passa à 

posição de objeto.  

Do ponto de vista da Análise do Discurso, interessa-nos compreender e analisar como, 

no modo de instituir e institucionalizar sentidos à infância em nossos dias, as fotografias 

produzem sentidos para a infância, ou melhor, para uma infância determinada, 

(re)construindo, em e por imagens, imaginários de infância sustentados por uma memória 

discursiva, os já-ditos que constituem o dizer. São relevantes ao nosso trabalho, desse modo, 

os três domínios do discurso imagético sobre uma infância, o da formulação, o da 

constituição e o da circulação, “três momentos relevantes no processo de produção do 

discurso” (ORLANDI, 2012 [2001], p. 9).  

Confrontamos estes três domínios do discurso imagético com outros discursos, 

textualizados em distintos espaços discursivos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), lei de 13 de julho de 1990, reguladora desta camada da sociedade atualmente. 

Buscamos compreender como o ECA, no modo de enquadrar crianças e adolescentes em leis 

próprias, mobiliza sentidos para a infância também sustentados por um imaginário. Nas 

Disposições Preliminares deste Estatuto constam os critérios que garantem prioridade às 

crianças e adolescentes; são estes:  
 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) 
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) 
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destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude1. (BRASIL, 1990, art. 4°, grifos nossos). 

 

 Sustenta-se, nestas primeiras linhas do ECA, o que estamos aqui tomando como 

discurso oficial e que é, também, dominante, ou seja, a necessidade de proteção e amparo, 

portanto, de um tratamento diferenciado a todas as crianças e adolescentes, por parte do 

Estado. Um discurso, assim, da inclusão, da igualdade. Em continuidade, nos Artigos 5º e 6º 

da Lei, há as seguintes afirmativas:  

 
Art.5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais 
a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento. (BRASIL, 1990, art. 5º e art. 6º, grifos nossos). 

 

  Nestes artigos, há garantias asseguradas por Lei (Artigo 5º) e um modo de considerar a 

criança e o adolescente (Artigo 6º), no caso, como “pessoas em desenvolvimento” (ibidem). 

Nas partes seguintes do Estatuto, especificamente nos Direitos Fundamentais, consta a 

definição de “direito ao respeito” (Artigo 17°), seguido de um apontamento atribuído como 

“dever de todos” (Artigo 18º): 

 
Art. 17° O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e 
objetos pessoais. Art. 18º É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor (BRASIL, 1990, art. 17° e art. 18°, 
grifos nossos).  

 

Tais considerações interessam ao presente trabalho, pela possibilidade de se colocar 

em confronto distintos modos de considerar as crianças e adolescentes, produzidos em 

diferentes processos discursivos.  

 Baalbaki (2010), em sua tese, analisa o discurso de divulgação científica para crianças, 

na revista Ciência Hoje das Crianças. Em seu trabalho, propõe a produção, no discurso, de 

uma imagem de “vir-a-ser-sujeito”, cuja base de sustentação é a garantia, em diferentes 

textualizações, de a criança passar a ser sujeito (de direito, livre e, ao mesmo tempo, 

submisso). A garantia desta passagem, todavia, escapa, considerando a condição do sistema 

                                                                 
1 Retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, disponível no site oficial da Presidência da República – link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm (acesso em 16 de março de 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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capitalista, pautado na divisão, na clivagem, não na igualdade. Algumas crianças vêm a ser 

sujeitos-de-direito, no futuro, outras são significadas de outros modos, talvez por uma 

ausência de futuro, um futuro comprometido, o que as torna, no tempo presente, possíveis 

ameaças, um mal a ser combatido. Tais crianças se tornam sujeitos de direito? Tal questão nos 

permite formular outra hipótese na presente pesquisa, relacionada à possibilidade de uma 

(re)produção de sentido, no discurso imagético jornalístico, em relação de composição 
com o verbal, de uma infância desconsiderada como tal, ou seja, cujos sujeitos ali 
representados são responsabilizados de modo diferente de outros, perdem os direitos 
comuns à infância (assegurados por lei). 

 Baalbaki (2010), ao construir e trabalhar seu objeto, traz à luz a categoria criança. A 

pesquisadora afirma que “a criança, ao ser apresentada como um sujeito-falado, tem sua 

imagem construída como se estivesse fora das determinações sócio-históricas e de sentido, 

tornando-se uma evidência” (BAALBAKI, 2010, p. 49). Este efeito de evidência, trabalho da 

ideologia enquanto mecanismo, se materializa e se produz nos discursos sobre uma infância, 

mas não sobre toda infância.  

Do ponto de vista da autora, apesar de funcionar sob o efeito de unidade, de “é isto”, 

esta categoria “não é uma categoria de conteúdo a ser preenchida, mas uma construção 

sócio-histórica (...), no interior da ideologia capitalista” (BAALBAKI, 2010, p. 50 grifo 

nosso). Como tal, é a divisão que a constitui, não a homogeneidade. Por isso, ao 

considerarmos as fotografias trazidas à análise no presente trabalho como discurso imagético 

sobre, as tomamos como discursos sobre uma infância, não sobre toda infância. E o que 

singulariza essa infância é justamente a violência, a vulnerabilidade, que, ao se inscreverem 

nas imagens, tornando-se visíveis, podem agredir a percepção, afetar pelo horror e é por isso 

que podem ser pensadas como testemunhos, por o que têm a transmitir.  

Outra proposição apresentada por Baalbaki (2010) consiste no ludicismo. Este não se 

relaciona ao lúdico; baseia-se, de fato, no conceito de juridismo, proposto por Lagazzi (1987), 

que analisa as tensões decorrentes da emergência, nas sociedades regidas pelo Estado 

(sociedades de Estado), do sujeito-de-direito, centrado em direitos e deveres, 

responsabilidades, cobranças e justificativas. Ao tomar esta noção como base para pensar o 

discurso de divulgação científica para crianças, Baalbaki (ibidem) explicita como as relações 

de poder, atravessadas pelo jurídico, se marcam na e pela língua/gem, e interferem nos modos 

de significar a criança, ao longo da história. Como nos afirma a autora, “a criança-de-direitos” 

é uma construção do final do século XIX e (...) permanece nos dias atuais” (BAALBAKI, 

2010, p. 56).  
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O imaginário de criança sustentado nos discursos analisados por Baalbaki (2010; 

2013) configura sentidos de uma infância, via memória discursiva, que não são os mesmos 

que os direcionados à infância de que tratamos em nosso trabalho. As revistas de divulgação 

científica analisadas pela autora são consideradas bens de consumo; como tal, restringem o 

público leitor aos letrados, em primeira instância, ou seja, aos que dominam a escrita; em 

segunda instância, como algo a ser consumido, destinam-se aos dotados de capital para 

adquirir os produtos. Trata-se, portanto, de uma infância considerada como tal, ou seja, 

incluída na “categoria criança”, em seu imaginário de unidade, diretamente relacionado à 

educação e ao mercado, proposta e problematizada pela autora e na evidência em que se 

sustenta.  

Nos muitos espaços discursivos em que se fala da infância e à infância hoje, há uma 

produção de imaginário constantemente (re)significado, que sustenta e direciona sentidos, 

dando certas configurações ao modo de conceber o ser criança em nossos tempos, produzindo 

construções de consensos, ou seja, hegemonia de sentidos. Quando um jornal, uma escola, 

uma igreja, um assistente social, em instituição para jovens infratores, entre tantas outras 

instituições, fala da infância ou fala à criança e ao adolescente, não é do mesmo lugar 

discursivo (GRIGOLETTO, 2005) que enunciam, mas é de uma posição social de prestígio, 

uma posição de autoridade, uma posição que pode falar sobre. O jornal, ao dizer da infância, o 

faz também com certa legitimidade, construída no seio da sociedade; os discursos produzidos 

em seu interior, deste modo, funcionam, como já apontamos, como discursos sobre 

(MARIANI, 1996), no instante em que “atuam (...) no efeito de linearidade e homogeneidade 

da memória” (idem, ibidem, p. 59). 

Do lado da infância, todavia, o lado que é falado, há os que se enquadram e os que não 

se enquadram nestes discursos; há os que existem, ou seja, os que se identificam e são 

identificados ao imaginário hegemônico de infância reproduzido, e os que resistem, os que 

não se identificam, os fora, e que, por deslizes de sentido, acabam por inexistir. Esta infância 

dos fora de lugar compõe, assim, em termos discursivos, conforme temos proposto, uma 

infância outra, desconsiderada como tal, significada de outros modos. As distintas formas de 

significá-la, de dizer dessa infância, na mídia, e os efeitos produzidos por estes dizeres é o que 

nos interessa, neste trabalho. 

Não há, assim, um único modo de ser criança. Nos discursos sobre a infância 

considerada como tal, sustentam-se efeitos de sentidos que projetam para estas crianças 

espaços e posições sociais de prestígio. Marcas desta memória se inscrevem na seção 

específica da revista trabalhada por Baalbaki (2010), em que se fala das profissões científicas 
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para os leitores-crianças. Dada a impossibilidade, sustentada por lei, de crianças trabalharem, 

a referência a profissões em uma revista para crianças só pode ser da ordem de uma 

previsibilidade, que sustenta um imaginário (futuro) de criança-adulto-trabalhador, um “vir-a-

ser-bom-sujeito” (BAALBAKI, 2010, p. 58). E os que não se enquadram nesse imaginário? 

Quais sentidos se projetam e sustentam esta infância? São perguntas que se relacionam à 

nossa pergunta norteadora de pesquisa, trazida no início deste capítulo. 

As fotografias por nós analisadas se constituem dizeres sobre uma infância, dizeres 

estes que, conforme temos afirmado, por questões que tocam o âmbito do registro 

(formulação), podem funcionar como testemunhos. É importante reafirmar, todavia, que o 

objeto fotografado não precede o gesto de produzir uma imagem; o próprio gesto produz o 

objeto. Há um movimento do sujeito que fotografa, a partir do modo como este sujeito (que 

sujeito?) é afetado pelo ideológico. O possível de se fotografar, ou seja, o visível e a 

visibilidade se constroem em dadas condições sócio-histórico-ideológicas. Em nossos tempos, 

certas imagens preenchem os espaços dos jornais e circulam de tal modo que “praticamente 

achamos normal assistir ao que antes ficava pouco visível” (MARIANI; MEDEIROS, 2011, 

p. 88).  

Faz-se importante também ressaltar que toda e qualquer imagem, além de se produzir 

em dadas condições, se faz possível sempre a partir de um ponto de vista, um olhar de um 

sujeito fisgado por uma cena e instado a interpretar. O registro fotográfico se dá a partir desse 

olhar e de um aparato técnico, que também deve ser considerado.  

Mariani e Medeiros (2011) nos trazem, nos anexos de seu artigo, o relato do fotógrafo 

Ricardo Beliel, autor da fotografia por elas analisada, a da menina Carla. Em fins de 1980, 

quando trabalhava como repórter fotográfico do jornal O Globo, Beliel cobria um confronto 

entre traficantes no morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. No período da cobertura, uma 

menina tornou-se uma figura presente; ficou conhecida como Carlinha, e carregava, conforme 

relata o fotógrafo, na bolsa de pano que sempre levava à tira colo, uma arma. Certo dia, Beliel 

convoca a menina a mostrar a arma. Ao atender ao pedido, a jovem protagoniza uma cena que 

ainda não havia sido inscrita em uma rede de sentidos. Abriu-se, naquele instante, uma nova 

possibilidade no visível. Beliel e outros fotógrafos rapidamente produziram imagens que 

foram encaminhadas aos jornais para os quais trabalhavam.  

Diante do que haviam produzido como objeto, a partir do clique das câmeras, os 

fotógrafos, junto aos editores dos jornais, fizeram escolhas distintas em relação à publicação 

da imagem. Trazemos um trecho do relato de Beliel, publicado em Mariani e Medeiros 

(2011): 
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Logo que entreguei o filme para o laboratório, fui ao encontro do editor Merval 
Pereira, que estava encarregado de fechar a primeira página, e comentei que havia 
fotografado uma criança com uma arma e estava preocupado se, caso a publicassem, 
isso poderia comprometê-la. Merval me garantiu que não a publicaria porque O 
Globo não permitia a exposição de menores em situações indignas. No dia seguinte, 
confirmei que o jornal não havia publicado minha foto, mas fiquei preocupado ao 
ver que o Última Hora e o Jornal do Brasil o fizeram na primeira página com muito 
destaque. (MARIANI; MEDEIROS, 2011, p. 90, grifo nosso).  

 

A consideração de que o retrato daquela menina configurava uma “situação indigna” 

impediu a publicação da foto no jornal O Globo, naquela época (anos 80). A mesma decisão 

não foi tomada pelos demais jornais, que a publicaram, que a julgaram uma notícia: a imagem 

de uma menina segurando uma arma em uma favela, sentido a ser inscrito em novas filiações. 

Esta diferença nos permite apontar que a decisão de publicar e, assim, expor determinadas 

imagens, permitir com que circulem, produzindo seus efeitos, é algo que passa por uma ética 

que transborda o âmbito profissional. Como empresas, os jornais visam lucro. Se imagens de 

violência, corpos machucados, crianças em situações indignas, aumentam a venda dos jornais, 

outra questão irrompe: a violência como mercadoria a ser consumida. E a infância dos mais 

pobres, cujas mazelas são hoje frequentemente estampadas nas páginas dos jornais, contribui 
para a venda, se torna produto. O horror do que se faz visível naquelas imagens, de certo 

modo, no instante em que serve ao mercado, se torna menos capaz de produzir reflexões 

críticas, no intuito de transformar a condição dessa infância. 

É importante ressaltar que não queremos defender a ideia de que haveria um sentido 

para a infância, mas sim pensar nas condições e nos processos de constituição dos muitos 

gestos interpretativos possíveis, a existência de sentidos hegemônicos, a possibilidade de 

sentidos outros e seus efeitos hoje. Pêcheux (2009 [1975]), afirma: 

 
 (...) a evidência diz: as palavras têm um sentido porque têm um sentido, e os 
sujeitos são sujeitos porque são sujeitos: mas, sob essa evidência, há o absurdo de 
um círculo pelo qual a gente parece subir aos ares se puxando pelos próprios 
cabelos, ao modo do Barão de Münchhausen (...). (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 32). 
 

 

É essa evidência de sentido e de unidade na constituição subjetiva que a Análise do 

Discurso, e os trabalhos com esta base teórica (como o presente), buscam deslocar. Neste 

intento, atravessamos os imaginários em que os sentidos sobre infância em nossos tempos se 

sustentam, no intuito de desnaturalizá-los e de produzir outros gestos de leitura possíveis para 

esta infância em cena. 
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Para tal, expomos, no capítulo seguinte, o referencial teórico-metodológico norteador 

do presente trabalho. Em um primeiro momento, produzimos uma breve reflexão sobre o 

percurso da teoria, desde o surgimento, na França, até à passagem e institucionalização no 

Brasil. Em continuidade, discorremos acerca de nosso objeto, o discurso, em sua relação 

intrínseca com as noções de sujeito e sentido. Em seguida, apresentamos os nossos 

procedimentos de trabalho, a construção do arquivo de pesquisa, acompanhada da delimitação 

do corpus empírico, possível por meio dos gestos de leitura e interpretação empreendidos 

sobre os textos selecionados. Tais gestos são atravessados pelo referencial teórico, o que torna 

a relação entre teoria e método de pesquisa indissociável.   
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II   ANÁLISE DO DISCURSO: CONSTRUCTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

2.1   UM RELEVANTE PERCURSO 
 
 
 
 (...) com a leitura de Michel Pêcheux, nós temos 
um método para pensar a língua, as línguas, as 
linguagens, os sentidos, os sujeitos, o mundo. (...) 
Mudou o pensamento sobre a linguagem. Fez 
deslocar-se o quadro das ciências humanas e 
sociais em sua relação com a linguagem, com o 
sujeito, com os sentidos. Incômodo. Difícil. Sempre 
ainda a ser relido. Inacabado. (Orlandi, 2014). 

 

 

Em nosso trabalho, situado em meio aos estudos dedicados à linguagem, consideramos 

como aporte teórico e metodológico a Análise do Discurso francesa, que tem o filósofo 

francês Pêcheux (2014 [1969]) como referência principal. A presente disciplina, como “teoria 

crítica de linguagem” (MARIANI, 1993, p. 35), coloca questões para outras áreas do 

conhecimento, a saber, a Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise, ocupando, 

com isso, um lugar de “entremeio” (HENRY, 2013 [1992]; ORLANDI, 2013a [1990]; 

MARIANI, 1996), constituindo-se na contradição dos três campos do saber.  

A Análise do Discurso tem um modo particular de considerar o objeto científico. Em 

muitos pontos, este modo de fazer ciência da linguagem, com princípios e procedimentos 

próprios, diverge da forma de se pensar a ciência da linguagem, até então; nisto consiste o 

estatuto crítico da teoria do discurso proposta na França. Maldidier (2003) pontua, a respeito 

dos primeiros postulados de Pêcheux (2014 [1969]):  

 

Centralmente, ele (Pêcheux) contesta que possam se batizar de ciências as 
disciplinas que, sob o acobertamento do sujeito psicológico, ignoram, ou não 
querem saber, de sua relação com a política, que ainda por cima se paramentam com 
os atributos da cientificidade emprestando seus métodos da estatística e da 
linguística. É por uma crítica desses métodos: a contagem da frequência, as variantes 
da análise de conteúdo, mas também as aplicações estruturalistas aos domínios os 
mais variados, que se abre a introdução de Análise Automática do Discurso. 
(MALDIDIER, 2003, p. 20-21). 

 

 

A teoria do discurso, assim, tece críticas ao sujeito psicológico, à desconsideração da 

política (e do político), especialmente no campo da linguagem, e à metodologia das ciências 
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sociais, a análise de conteúdo. Tais questionamentos estão na base da disciplina. Como nos 

aponta Maldidier (2003) a respeito do livro Análise Automática do Discurso (AAD 69), marco 

inicial da disciplina, “era uma máquina de abrir questões mais que de dar respostas” 

(MALDIDIER, 2003, p. 25). 

Em A língua inatingível, uma das últimas publicações de Pêcheux junto a Gadet (2010 

[1981]), há o desenvolvimento de uma importante reflexão acerca da história da linguística; 

nesta obra, os questionamentos basilares já referidos comparecem e se estendem.  Há neste 

livro uma visada crítica sobre os caminhos percorridos pela linguística, em que o fascínio pelo 

domínio do sistema linguístico, sem furos, fechado em si mesmo, em muito se relaciona ao 

poder exercido pela/na língua.  

Logo no capítulo primeiro da obra, os autores produzem uma leitura dos fundamentos 

da ciência linguística a partir do que fica de fora em sua instituição, ou seja, do que ela 

“foraclui no interior de si mesma” (PÊCHEUX; GADET, 2010 [1981], p. 19). Na luta por 

assegurar a comunicação sem entraves, a linguística deixa de fora questões como o sujeito e 

sua constituição, o inconsciente, a história e as histórias, o político, o ideológico e a divisão de 

sentidos. Pêcheux e Gadet (2010 [1981]) afirmam: “Se é uma ‘língua fascista’, é precisamente 

essa língua lógica, língua metálica, sem aspecto exterior” (PÊCHEUX; GADET, 2010 [1981], 

p. 23).  

Apesar de excluídas, tais questões estão inscritas na história da linguística. Foi 

necessário reescrevê-las. Foi e ainda é este o trabalho da Análise do Discurso. Orlandi 

(2010)2, ao comentar o livro, afirma:  

 
é pela discussão do real da história em sua relação com o real da língua, pelo 
absurdo, pelo impossível, pelo equívoco, pela contradição e não pela oposição 
formalismo/sociologismo que Pêcheux sustenta teoricamente a história da linguística 
que ele formula (ORLANDI, 2010, p. 8). 

 

 

Este modo particular de construir a história da linguística, permeada de questões que 

tocam o real da língua e o real da história, um funcionando pelo equívoco e o outro pela 

contradição, dá uma direção à Análise do Discurso e aos trabalhos que a consideram como 

aporte teórico. Não há como apreender o real da língua ou o real da história, mas ambos 

deixam vestígios, no discurso, que dizem do sujeito, de seus processos de identificação. São 

                                                                 
2 Comentário à 2ª edição brasileira de A língua inatingível, Editora RG, 2010. 
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estas as marcas lidas e perseguidas pelo analista de discurso, com base no dispositivo teórico 

da interpretação.  

Trabalhamos, portanto, em Análise do Discurso, com a discursividade, ou seja, a 

língua inscrita na história e vice-versa, em um funcionamento que produz sentido. Um modo 

bastante inovador, nos anos 1960, anos de seu surgimento, e ainda hoje, de fazer ciência da 

linguagem. Um modo de trazer à reflexão a política e o político da e na linguagem. Tais 

reflexões representam uma tomada de posição de Pêcheux (2014 [1969]; 2009 [1975]; 2012 

[1983]) e, de modo geral, de seu grupo (em relação à política, à teoria e à vida) que não se dá 

fora de um contexto sócio-histórico, marcado por intensas mobilizações sociais, na França e 

no mundo.  

A principal delas, ao menos na França, onde atuavam Pêcheux e seu grupo, ficou 

conhecida como “Maio de 68”. Em linhas gerais, no governo de Charles De Gaulle, uma onda 

de protestos, já iniciada desde os anos de 1950, eclodiu com o movimento estudantil, 

estendeu-se para o operário, promovendo uma grande greve geral envolvendo os dois setores. 

Conforme Ferreira (2003), “o movimento de maio de 68 e as novas interrogações que 

surgiram de súbito no âmbito das ciências humanas foram decisivos para subverter o 

paradigma então reinante, trazendo como consequência o sujeito para o centro do novo 
cenário” (FERREIRA, 2003, p. 40, grifo nosso).  

Como parte deste contexto sócio-histórico, Pêcheux (2014 [1969]) não é, de modo 

algum, alheio à situação política e social de seu país e do mundo. Todo esse cenário de 

insatisfação o afeta diretamente, e isto, aliado a alguns outros fatores, críticos e teóricos, se 

reflete na proposição de Pêcheux que resulta na teoria a que estamos nos referindo.  

 No campo dos estudos de linguagem, a década de 1960 também foi marcada por 

mudanças significativas. Há uma grande ocorrência de trabalhos dotados de uma proposta 

mais funcional da linguagem (ao contrário da predominância formal da primeira metade do 

século). Em meio a novas formas de se pensar a linguagem, a Análise do Discurso surge 

“lançando, à sua maneira, questões fundamentais sobre os textos, a leitura, o sentido” 

(MALDIDIER, 2003, p. 19). Nas palavras de Maia e Medeiros (2012), que sintetizam o que 

estamos buscando mostrar nesta seção, “um campo que se forma no desejo de uma 

intervenção teórico-política” (MAIA; MEDEIROS, 2012, p. 118). 

No Brasil, é possível dizer que Orlandi (1987 [1983]), no trabalho de 

institucionalização da “escola brasileira de análise do discurso” (ORLANDI, 2002, p. 24), 

carrega consigo, e entre os que com ela trabalham, também este desejo. Sob o contexto 

político e social da ditadura militar, a linguista se imbuiu das reflexões propostas pela Análise 
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do Discurso francesa e abriu espaço para um novo campo no Brasil. Em entrevista concedida 

ao jornal da UNICAMP, para Anunciação (2011), afirmou:  
 

(...) Percebíamos uma necessidade premente de não sermos indiferentes a essa 
questão do político na linguagem. Tudo que se passava naquele momento (de 
ditadura) nos levaria a isso e à necessidade de que as pessoas compreendessem 
como a linguagem estava investida. É muito relevante o fato de a Análise do 
Discurso trazer a possibilidade de você pensar qualquer discurso no momento em 
que ela (a linguagem) está se realizando3.  

 
 
 Orlandi, em entrevista (2011), ressalta o engajamento da Análise do Discurso em 

pensar o político na linguagem, ou seja, em propor um olhar à questão da linguagem que a 

tome enquanto uma prática de e por sujeitos. Interessa, portanto, à história da linguística 

(re)escrita pela Análise do Discurso a linguagem produzindo sentidos na história, sendo o 

discurso seu grande objeto.   

Quanto aos modos de se trabalhar este objeto, Mariani e Medeiros (2013) ressaltam 

algo que se faz bastante relevante: são muitas as perspectivas teóricas que consideram o 

discurso como objeto, o que configura formas distintas de conceber e trabalhar as noções de 

sujeito, língua, linguagem, história, ideologia, inconsciente, entre outras. Nos modos como as 

teorias vão sendo mobilizadas, nos trabalhos acadêmicos que as utilizam como base, e 

ensinadas, nas instituições de ensino, as fronteiras epistemológicas constitutivas de cada 

domínio, por vezes, se confundem, o que pode resultar em certo esvaziamento ou banalização 

de determinadas noções.  Nas palavras da autora, “muitas vezes sob o nome de Análise do 

Discurso, disciplina-se universitariamente uma comunidade imaginária, (...) encobrindo 

diferenças teóricas que, se trabalhadas, poderiam se revelar bastantes produtivas em suas 

especificidades” (MARIANI; MEDEIROS, 2013, p. 23). Marcar um lugar teórico, assim, é 

também marcar um lugar político, frente aos outros modos de conceber o discurso e todas as 

outras noções a ele relacionadas. 

Deste modo, trabalhamos, no âmbito da presente dissertação, em um lugar teórico-

metodológico marcado pela imbricação entre o pensamento francês e o brasileiro, encontro 

tornado possível a partir dos trabalhos de Pêcheux (2012 [1969]) e Orlandi (1987 [1983]). Tal 

imbricação não se dá sem um percurso, que porta uma memória, retomada e reformulada em 

                                                                 
3 A citação da entrevista de Eni Orlandi, de 30/06/2011, foi retirada do site da /Unicamp, em reportagem sobre 
uma homenagem feita à pesquisadora, disponível em http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/precursora-
da-an%C3%A1lise-do-discurso-no-pa%C3%ADs-eni-orlandi-%C3%A9-homenageada, acesso em fevereiro de 
2015. 

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/precursora-da-an%C3%A1lise-do-discurso-no-pa%C3%ADs-eni-orlandi-%C3%A9-homenageada
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/precursora-da-an%C3%A1lise-do-discurso-no-pa%C3%ADs-eni-orlandi-%C3%A9-homenageada
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cada trabalho na área e também no modo como a teoria vem sendo transmitida, nas 

universidades brasileiras.  

Este trajeto é ainda recente, com muitas linhas a serem (re)escritas. O fôlego para este 

trabalho se mantém, e o leque de temas se amplia, especialmente no Brasil, local onde os 

estudos baseados em Pêcheux (2014 [1969]) ainda vigoram. Como apontou Ferreira (2003): 

 
Se de início a Análise do Discurso era identificada quase exclusivamente (sempre 
em tom de crítica pela linguística) à análise de discursos políticos, hoje essa situação 
se alterou com a diversidade do leque de materiais que são objeto de interesse dos 
analistas de discurso brasileiros. Do campo verbal ao não-verbal, passando pelos 
temas sociais (imigração, movimento sem terra, greves) e por diferentes tipos de 
discurso (religioso, jurídico, científico, cotidiano), ou por questões estritamente 
teóricas (hiperlíngua, autoria, sujeito do discurso, equivocidade da língua), a Análise 
do Discurso no Brasil (...) amadureceu, se consolidou e garantiu seu lugar no âmbito 
dos estudos da linguagem realizados pelas ciências humanas (FERREIRA, 2003, p. 
45-46). 

  

 É deste lugar teórico-metodológico e institucional que o presente trabalho parte, no 

intuito de contribuir, com a mobilização de um objeto, o discurso imagético sobre uma 

infância na mídia, para a continuidade e constante (re)escritura da história da teoria no Brasil. 

 

2.2   DISCURSO, SUJEITO E SENTIDO NO CAMPO DA LINGUAGEM 

 

 

Pensando-se a subjetividade, podemos então 
observar os sentidos possíveis que estão em jogo 
em uma posição-sujeito dada. Isso porque, como 
sabemos, o sujeito, na análise de discurso, é 
posição entre outras, subjetivando-se na medida 
mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) 
no mundo para sua posição no discurso. (Orlandi, 
2012a). 
 

 
 

Como constructo teórico-metodológico, a Análise do Discurso, conforme já 

ressaltamos, possui um objeto próprio: o discurso. Uma das definições formuladas por 

Pêcheux (2014 [1969], p.81) para este objeto é a de “’efeito de sentidos’ entre os pontos A e 

B” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p.81). Vemos, por meio desta definição, a relação intrínseca do 

objeto discurso com outras noções desenvolvidas no seio da teoria: sentido, como efeito, e 

sujeito, como posição. Somam-se a estas noções outras, as quais vão formando as bases da 

teoria. Ferreira (2003) afirma: “É no discurso, precisamente, que se concentram, se intrincam 
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e se confundem, como um verdadeiro nó, as questões relativas à língua, à história e ao sujeito. 

(...) O discurso constitui-se, assim, no verdadeiro ponto de partida de uma ‘aventura teórica’” 

(FERREIRA, 2003, p.  39). 

No que tange à questão dos sentidos, a teoria, desde o seu surgimento, questiona a 

consideração de que o sentido encontra-se no sujeito, na palavra ou no texto. Orlandi (2013) 

afirma: “(...) a Análise do Discurso considera que a linguagem não é transparente. Desse 

modo, ela não procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão 

que ela coloca é: como este texto significa?” (ORLANDI, 2013a [1990], p. 17, grifo nosso). 

Este “como” do discurso imagético sobre é que buscamos trabalhar, em nosso trabalho. 

Neste modo de (se) significar o discurso, não mais no “de que fala” ou “quais são as 

ideias” contidas em um texto (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 59), relaciona-se fortemente a 

inscrição da língua na história, e vice-versa. A materialidade do discurso, nesta concepção, é 

linguístico-histórica. Para a Análise do Discurso, os sentidos estão em relação a outros, 

sempre em jogo, sempre em curso, na história. A concepção de semântica em Análise do 

Discurso, portanto, é de cunho materialista. Por isso, dizemos que os sentidos sobre uma 

infância, objeto de investigação em nossa pesquisa, são produzidos em dadas condições. 

Esta proposição se materializa na afirmação de Henry, em entrevista a Nunes (2013) 

para o Jornal da Unicamp4. Quando perguntado a respeito da noção de “pré-construído” 

(HENRY, 2013 [1992]), o linguista pontua:  

 
A ideia é, efetivamente, que o que se diz, o que se escuta, é sempre atravessado por 
algo que já foi dito, atravessado por um dito anterior. (...) O discurso não 
funciona de modo isolado, ele está sempre ligado a outros discursos que se 
convocam, que são convocados por sua letra, sua materialidade (NUNES, 2013, 
grifo nosso).  
 
 

Na materialidade discursiva, em que se congregam língua e história, outros discursos 

se marcam, (re)construindo sentidos que lhes são anteriores. É a ação do chamado 

interdiscurso, a memória discursiva que possibilita o dizer, no intradiscurso (PÊCHEUX, 

2012 [1983]; ORLANDI, 2013a [1990]). Tal ação não é percebida pelo sujeito que enuncia, 

ou que fotografa, o que faz com que este tenha a ilusão de ser dono e origem do seu dizer. É o 

esquecimento número um apontado por Pêcheux (2009 [1975]), segundo o qual se apaga para 

o sujeito o exterior de sua formação discursiva. A este esquecimento relaciona-se um outro, o 

                                                                 
4 A citação da fala do linguista e pesquisador francês Paul Henry advém de uma entrevista concedida ao Jornal 
da Unicamp, em dezembro de 2013, disponível em http://www.unicamp.br/unicamp/ju/587/o-discurso-nao-
funciona-de-modo-isolado  
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número dois, em que o sujeito tem a ilusão de que o seu dizer porta um único significado, que 

será recebido pelo interlocutor.  

Isto nos leva a outro questionamento relevante proposto pela Análise do Discurso, que 

é a noção de sujeito (de e na linguagem). Para a teoria em questão, o sujeito constitui-se como 

tal na e pela linguagem, ou seja, “não podemos não estar sujeitos à linguagem, a seus 

equívocos, sua opacidade” (ORLANDI, 2013a [1990], p. 9); além disso, é ideológico, 

constitui-se em sujeito por uma interpelação ideológica. Na produção de um registro 

fotográfico, o investimento subjetivo a uma região de sentidos se marca, por mais que, a partir 

da imagem, haja o efeito ideológico de verdade, de “é isto”.  

Em Análise do Discurso, considera-se que, assim como não há sujeito fora da 

linguagem, não há como pensar o sujeito sem considerar a ideologia. Pêcheux (2009 [1975]) 

afirma “a Ideologia interpela os indivíduos em sujeitos” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 141); é, 

portanto, um mecanismo, uma “estrutura funcionamento” (idem, ibidem), que opera, assim 

como o inconsciente, dissimulando “sua própria existência no interior mesmo do seu 

funcionamento, produzindo um tecido de evidências ‘subjetivas’, devendo entender-se este 

último adjetivo não como ‘que afetam o sujeito’, mas ‘nas quais se constitui o sujeito’” 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 139).  

O ideológico e o inconsciente, desse modo, determinam o sujeito, promovem cortes 

que se marcam no dizer, sem que o sujeito se dê conta. Orlandi (2012a) afirma: “o sujeito é 

falado pela ideologia tanto quanto é falado pelo inconsciente” (ORLANDI, 2012a, p. 100)5. A 

ideia de consciência, de controle total do dizer, é, para Pêcheux (2014 [1969]), um efeito 

ideológico (é o funcionamento da ideologia que promove o efeito do sujeito consciente). Ao 

efeito de evidência do sujeito se aproxima o efeito de evidência do sentido. 

Ao trazer os pontos “A e B” em sua definição de discurso, Pêcheux (2014 [1969]) 

ressalta a não fixidez desses lugares ocupados; a hipótese que levanta é a de que tais lugares 

“estão representados nos processos discursivos em que são colocados em jogo” (PÊCHEUX, 

2014 [1969], p. 81-82). Segundo o filósofo francês, “o que funciona nos processos discursivos 

é uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a 

si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (idem, 

ibidem, p. 82). Os discursos, deste modo, funcionam atravessados pelo imaginário; sob este 

atravessamento, e por meio dos processos de identificação do sujeito a uma rede de sentidos, 

emergem as posições discursivas ocupadas pelo sujeito. Ao dizer por meio de uma imagem, 

                                                                 
5 A citação de Orlandi constitui uma nota localizada na página 100 do artigo “Do sujeito na história e no 
simbólico”, que está presente no livro “Discurso e texto: formulação e circulação de sentidos”, Pontes, 2008.  
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ou seja, ao produzir um discurso imagético, o sujeito diz de dada posição, que dá uma direção 

aos sentidos. Nisto consiste o “político da imagem” (LUNKES, 2014), no fato de que o 

sentido sempre pode ser outro. 

Orlandi (2012 [1996]), em livro intitulado Interpretação, autoria, leitura e efeitos do 

trabalho simbólico, ressalta outra importante característica da disciplina na qual nos 

embasamos na presente pesquisa: é uma disciplina de interpretação. No livro supracitado, 

Orlandi discute a importância da interpretação tanto para aqueles que se dedicam aos estudos 

de linguagem quanto para o cientista, de modo geral. “A interpretação está presente em toda e 

qualquer manifestação de linguagem” (ORLANDI, 2012 [1996], p. 9); portanto, como 

sujeitos de (na) linguagem, somos também sujeitos interpretantes (em contínua relação com o 

simbólico). 

Todavia, é importante lembrar que, em Análise do Discurso; o sentido não é ‘O 

sentido’, mas ‘um sentido’, que se produz a partir de determinadas condições sócio-históricas. 

Os sentidos são sempre em relação a, ou seja, estão em constante relação uns com os outros, 

nisto consiste o fato de não serem absolutos, estão sempre em tensão, em confronto ou em 

adesão. Por isso, a análise de determinado corpus não objetiva desvendar a essência do objeto, 

mas, a partir de uma questão de pesquisa, de responsabilidade do analista, analisar o objeto 

discursivamente, ou seja, “compreendê-lo em seu modo de significar” (ORLANDI, 2013, p. 

4). 

Em nosso trabalho, uma discussão provocada por Orlandi (2012 [1996]) e também 

desenvolvida por Mariani (2004) que nos é muito cara consiste em refletir sobre os gestos de 

interpretação, dado que distintas linguagens, com materialidades distintas, significam de 

muitos modos; “a matéria significante – e/ou a sua percepção – afeta o gesto de interpretação, 

dá uma forma a ele” (ORLANDI, 2012 [1996], p. 12). Considerando o que tomamos como 

objeto, o discurso imagético produtor de sentido para uma infância, em circulação no espaço 

midiático-digital, vemos um campo profícuo de discussão em torno dos modos como as 

fotografias constituem, em si, e produzem, em distintos meios, diferentes gestos de 

interpretação. A partir destes gestos, os sentidos ganham muitas direções que dizem do sujeito 

na contemporaneidade. Sobre isto, Orlandi (2013) afirma: 

   
(...) os sujeitos são sujeitos divididos em si e se dividem entre si. Ao significar, o sujeito se 
significa e o gesto de interpretação é o que, perceptível, ou não, para o sujeito e seus 
interlocutores, decide a direção dos sentidos, decidindo assim sobre sua própria “direção” 
(identificação, posição-sujeito, etc.), ao inscrever-se em formações discursivas, reflexos das 
formações ideológicas (ORLANDI, 2013, p. 6). 

  



37 
 

A direção dada a um sentido, desse modo, está diretamente relacionada a uma tomada 

de posição do sujeito, que se identifica a uma rede de sentidos (e não a outra), inscrevendo-se 

em dada formação discursiva para, a partir dela, dizer, significar. A noção de formação 

discursiva em Pêcheux (2012 [1969]) possui uma relação intrínseca com a de ideologia. Em 

Pêcheux e Fuchs (1990) temos que  

 
a espécie discursiva pertence ao gênero ideológico, o que é o mesmo que dizer que 
as formações ideológicas comportam necessariamente, como um de seus 
componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas que determinam o 
que pode e deve ser dito, a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, 
numa relação de lugares no interior de um aparelho ideológico. (PÊCHEUX; 
FUCHS, 1990, p. 166-167, grifos nossos). 
 

 

Assim, no interior das formações ideológicas estão inscritas distintas formações 

discursivas ligadas umas às outras. A inscrição de um sujeito a uma dada formação discursiva 

determina o seu dizer, o que não significa, porém, que, num dizer de um sujeito, por meio da 

linguagem verbal ou não verbal, não se possam encontrar marcas de uma formação discursiva 

outra, fruto de certa porosidade característica dos limites das formações discursivas, como nos 

afirma Indursky (2007). 

Ao levarmos em conta as fotografias que nos dispusemos a analisar, não as tomamos 

como recortes fiéis da realidade, como um “é isto”; consideramos, ao contrário, o real da 

história como inapreensível; ademais, o modo como as fotografias comparecem nas mídias, 

acompanhadas de legendas que funcionam na tentativa de fechamento de sentidos, constituem 

diferentes gestos (reguladores) de interpretação para estas imagens. Como aponta Orlandi 

(1995), certo privilégio do verbal em relação ao não verbal “é um efeito ideológico dominante 

nos espaços da mídia” (ORLANDI, 1995, p. 42).  

Compreendemos, no intuito de desnaturalizar esse efeito, que os muitos modos como 

as fotografias podem ser significadas constituem gestos distintos de interpretação, que se 

relacionam, por um lado, com processos de identificação, e, por outro, conforme temos 

pensado, com algo que afeta o sujeito (que sujeito?), algo que se transmite (ou não) e que o 

modifica; é o que temos proposto como a função testemunhal da fotografia, que, pela 

possibilidade de afetação, provoca furos nos sentidos direcionados.  

            É antiga a discussão em torno da relação sujeito/linguagem/pensamento/mundo. A 

partir das questões promovidas do lugar teórico da Análise do Discurso, sabemos que esta 

relação não é direta, mas atravessada pelo discursivo. Como nos diz Orlandi (2012 [1996]), “o 

discurso é uma das instâncias materiais (concretas) dessa relação” (ORLANDI, 2012 [1996], 
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p. 12). Sob tal ótica, não é possível pensar a linguagem fora da história; a materialidade 

discursiva está intimamente ligada à exterioridade que a constitui. Orlandi (2012 [1996]) nos 

diz que há um regime de necessidade a que o texto obedece; afirma ela, em relação a isso: 

“Não é verdade que o texto possa se desenvolver em qualquer direção: há uma necessidade 

que rege um texto e que vem da relação com a exterioridade” (ORLANDI, 2012 [1996], p. 

15). 

 Ao investigarmos a relação intrínseca entre texto-discurso e exterioridade, podemos 

dizer dos gestos de interpretação possíveis, no que diz respeito a uma infância em imagens, 

tema de nossa pesquisa. 

 

 2.3   O PERCURSO DE PESQUISA: PROCEDIMENTOS DE TRABALHO  
 

 
Esse dispositivo (da interpretação) tem como 
característica colocar o dito em relação ao não 
dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é 
dito em outro lugar, o que é dito de um modo com 
o que é dito de outro modo, procurando ouvir, 
naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, 
mas que constitui igualmente os sentidos de suas 
palavras. (Orlandi, 2013 [1990]). 
 
 
 

Nesta seção, expomos os procedimentos de trabalho empreendidos nessa pesquisa. De 

antemão, buscamos ressaltar os passos que constituíram o presente trabalho, e nos 

possibilitaram trabalhar o discurso.  

Logo na fase inicial da pesquisa, já ancorada na Análise do Discurso como lugar 

teórico, definimos o tema do trabalho: infância e violência no discurso jornalístico. Algumas 

perguntas de pesquisa começaram a ser formuladas. As primeiras delas, conforme trouxemos 

no capítulo de Introdução, foram: O que é ser criança hoje? O que determina a infância, uma 

idade, um sentimento, um comportamento? Então, formulamos nossa pergunta central: De 

que modos uma infância é/pode ser significada? 
Para mobilizá-la, em análise, nos dedicamos a construir um arquivo de pesquisa que 

contemplasse o nosso tema, considerando arquivo, conforme já mencionamos, segundo 

Pêcheux (2014 [1994]), como um “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 

questão” (PÊCHEUX, 2014 [1994], p. 59). Tal campo de documentos, como ressalta Pêcheux 
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(ibidem), sob a ótica da Análise do Discurso, não se dá fora dos gestos de leitura que o 

constituem, o que torna o arquivo um campo em aberto e passível de reconfigurações, a 

depender destes gestos. 

Sintetizamos esse amplo arquivo, constituído por meio de nossos gestos de leitura e 

interpretação atravessados por nossa questão de pesquisa, na lista seguinte: 

a) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990); b) Livro História 

Social da Infância e da Família (ARIÈS, 2012 [1973]); c) Fotografia postada na rede social 

Facebook, em 1 de fevereiro de 2014, em perfil particular; d) Notícia do jornal Extra online, 

em 3 de fevereiro de 20146; e) Notícia do jornal Folha de São Paulo online, em 4 de fevereiro 

de 20147; f) Capa do jornal O Globo impresso, em 4 de fevereiro de 2014; g) Entrevista em 

áudio concedida à Rádio CBN, em 4 de fevereiro de 20148; h) Notícia no portal de notícias 

G1, em 5 de fevereiro de 20149; i) Pronunciamento da deputada Benedita da Silva, em 5 de 

fevereiro de 2014; j) Pronunciamento do deputado Jair Bolsonaro, em 5 de fevereiro de 

201410; k) Notícia do jornal O Globo online, em 3 de dezembro de 201411; l) Notícia do jornal 

O Globo impresso, em 28 de janeiro de 201512; m) Notícia do jornal O Globo online, em 20 

de fevereiro de 201513; n) Notícia do jornal Extra online, em 17 de janeiro de 2015; o) Notícia 

do jornal Extra online, em 25 de janeiro de 2015. 

Apesar de estar listado de modo ordenado, todo esse material, reunido ao longo de um 

percurso de trabalho de leitura e interpretação, cujo ponto em comum era o tema da infância e 

da violência, se constituiu de modo sempre incompleto, em aberto, permitindo a inclusão de 

novos documentos, permissão esta que não se encerra ao fim do percurso desta pesquisa. 

Como nos afirma Mariani (2010), “um arquivo é não esgotável” (MARIANI, 2010, p. 86).  

                                                                 
6 Disponível no jornal Extra online, link: http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-
de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html, acesso em 3-2-2014.   
7 Disponível no jornal Folha de São Paulo online, link: http://www.1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407 
239-adolescente-e-agredido-a-pauladas-eacorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml, acesso em 4-2-
2014. 
8 A entrevista em áudio foi postada no canal Youtube, por um usuário, em 4 de fevereiro de 2014. Disponível no 
link: https://www.youtube.com/watch?v=TjcGuAJg0Cw, acesso em 4-2-2014.  
9 Disponível no portal de notícias G1, link: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-
poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-rio.html, acesso em 5-2-2014. 
10 Pronunciamentos disponíveis no site da câmara dos deputados> Deputados> Discursos e notas taquigráficas, 
link: http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-e-notas-taquigraficas, 5 de fevereiro de 2014, acesso em 
20 de fevereiro de 2015. 
11 Disponível no jornal O Globo online, link: http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-
banho-em-bueiro-14723691, acesso em 3-12-2014. 
12 Todo conteúdo do jornal impresso está disponível para consulta em versão digitalizada, cujo acesso só é 
permitido a assinantes. 
13 Disponível no jornal O Globo online, link: http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-
banho-em-bueiro-14723691, acesso em 3-12-2014. 

http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html
https://www.youtube.com/watch?v=TjcGuAJg0Cw
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-preso-poste-diz-policia-que-foi-agredido-por-15-homens-no-rio.html
http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-e-notas-taquigraficas
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
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A partir do trabalho de constituição do arquivo, que não se deu sem nossos gestos de 

leitura, que consideram a opacidade da língua, o interesse em trabalhar com a materialidade 

não verbal surgiu, no momento em que nos deparamos com a notícia do jornal Folha de São 

Paulo online, em fevereiro de 2014, que trazia a fotografia de um jovem preso ao poste no 

Rio de Janeiro. A imagem era o centro da notícia. Com isso, invertemos o foco; começamos a 

pensar o não verbal em sua relação com o verbal, o que nos permitiu reformular nosso objeto, 

agora infância e violência no discurso imagético jornalístico. 

Nosso interesse, assim, recaiu sobre a construção de um corpus empírico, a partir da 

prática de leitura dos jornais (impressos e online), para que pudéssemos, por meio de uma 

análise discursiva empreendida nesta pesquisa, desnaturalizar sentidos e pensar os modos de 

dizer daquela infância em cena. Selecionamos, para tal, outras duas notícias que traziam em 

seu corpo fotografias de crianças, tornando-as objeto pela materialidade não verbal, em 

relação com a verbal. As três notícias se constituíram nosso corpus empírico, ou seja, um 

primeiro recorte empreendido sobre o amplo arquivo de pesquisa.  

Nossa busca não se deu por palavras ou expressões-chave, modo possível de entrada 

nos arquivos já constituídos dos jornais. A seleção das notícias se deu a partir de encontros. 

Na leitura cotidiana de jornais, já atravessada pelo interesse em trabalhar o tema da infância 

em nossos dias, nos deparamos com o discurso imagético, em seu modo de recortar essa 

infância, dizer dela, significá-la. Essas foram as condições de produção da presente pesquisa. 

Diante do corpus empírico, constituído, então, pelas notícias dos jornais online, que 

continham como elemento central as fotografias, produzimos os recortes que nos 

possibilitaram a construção de um objeto de pesquisa discursivisado, um corpus discursivo, 

que será apresentado e mobilizado no capítulo de análise.  

Um ponto importante a ser referido diz respeito à própria posição ocupada pelo 

analista diante do objeto de pesquisa, no nosso caso, as imagens já referidas. Saussure (2006 

[1916]), no Curso de Linguística Geral, ao se referir ao objeto científico, afirma: “bem longe 

de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o 

objeto” (SAUSSURE, 2006 [1916], p. 15). Nesta afirmação, ressalta a importância de se 

considerar o ponto de vista como produtor do objeto científico e não o contrário, como se o 

objeto estivesse pronto, a priori.  

Ao levarmos em conta a afirmação de Saussure (ibidem) sob a ótica discursiva, 

podemos afirmar que o sujeito em posição de pesquisador, ao direcionar o olhar sobre 

determinada questão, produzindo um objeto, não é, de modo algum, neutro, fora da história e 
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do ideológico, longe do social e desprovido de inconsciente. Por isso, o ponto de vista que 

cria o objeto o faz de um modo e não de outro.  

A forma como a Análise do Discurso problematiza a constituição subjetiva também 

importa para a posição-sujeito analista, cujo olhar sobre o objeto científico (discursivo) é 

necessariamente atravessado pelo tripé proposto por Pêcheux (2009 [1975]): ideologia, 

inconsciente e linguagem. Com isso, podemos afirmar que os princípios metodológicos 

norteadores da análise se colocam de modo peculiar, se comparados aos de outras teorias 

científicas, justamente por colocarem em causa a neutralidade científica do analista ante seu 

objeto.  

Outro ponto relevante que marca a teoria diz respeito ao fato de não se trabalhar com 

dados positivados, sem história e sem memória, evidentes e passíveis de serem apreendidos 

pelo pesquisador. A evidência de que o sentido está em um texto, em um discurso imagético, 

entre outras materialidades, é, em si, um efeito do próprio funcionamento da linguagem, que é 

fundamentalmente atravessado pelo sócio-histórico-ideológico. Em Análise do Discurso, 

trabalhamos com a noção de “fato”, deslocamento produzido sobre a noção de “dado” 

(ORLANDI, 2012 [1996], p. 36).  

Ao trabalharmos o fato de linguagem, a relação do linguístico com o histórico, e vice-

versa, se coloca como pressuposto. Como pontua Orlandi (2012 [1996]), “a concepção de fato 

de linguagem, na análise de discurso, traz para a reflexão a questão da historicidade” 

(ORLANDI, 2012 [1996], p. 36, grifo nosso). Trabalhar com fatos de linguagem, não com 

dados, implica considerar, ademais, que o recorte produtor do objeto constitui, em si, um 

gesto de leitura atravessado pela teoria. Trabalha-se, assim, com um corpus discursivo que, 

em sua constituição, marca uma tomada de posição (a primeira) do analista frente ao objeto.  

A análise, deste modo, não se dá sem um dispositivo teórico que a norteia. Aí está a 

importância da teoria na construção do dispositivo analítico, ou seja, na mobilização de partes 

da teoria indispensáveis àquela análise empreendida (uma análise e não a única possível). 

Podemos afirmar, então, que o dispositivo analítico se constrói junto à análise, sendo único, 

em cada trabalho. Conforme aponta Pêcheux (2012 [1983]), a análise discursiva funciona no 

batimento entre descrição e interpretação, ambas inseparáveis e necessárias a um trabalho que 

considere o discurso como objeto.  

Assim, para que pudéssemos desenvolver a análise, produzimos o gesto de seleção das 

três fotografias, em meio a outras materialidades verbais e não verbais com as quais nos 

deparamos em nosso trabalho de leitura dos jornais. O gesto se deu a partir de certos critérios. 

Nosso recorte não inclui fotografias de objetos, paisagens, entre outras possibilidades, que nos 
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remetam a uma infância (a um imaginário de infância). Selecionamos retratos de crianças, 

cuja violência se faz visível, por compreendermos que o gesto de enquadrá-las, de um modo e 

não de outro, de dar às imagens um foco, marcam uma interpretação frente o visto. O gesto a 

que nos referimos não sucede o objeto; ao contrário, conforme temos apontado, ele o produz. 

O gesto inscreve aquelas crianças como objetos, significando-as e abrindo possibilidades à 

significação.   

A seleção das imagens, assim, se deu a partir de um critério comum: as três imagens se 

destacaram por enquadrarem crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade (social, 

física, legal), produzindo efeitos no imaginário social sobre a infância. No modo como são 

arranjadas nas páginas dos jornais, as fotografias vêm acompanhadas da materialidade verbal, 

em seções, títulos, legendas e no próprio corpo das notícias. Recortamos para análise as 

fotografias, as seções, os títulos das notícias e as legendas, compreendendo cada materialidade 

como gestos distintos produtores de sentido para a infância. Trabalhamos, assim, diferentes 

materialidades significantes (LAGAZZI, 2009), pensadas uma em relação à outra. 

A análise empreendida foi norteada pelas hipóteses levantadas no capítulo de 

Introdução. A primeira delas relaciona-se ao efeito de neutralidade ideológica produzido e 

sustentado em relação às imagens, no interior do discurso jornalístico, quando, de fato, toda 

fotografia só se produz e só produz sentidos a partir de certas condições, que incluem um 

olhar subjetivo, fisgado por uma cena, e o sócio-histórico-ideológico atuando. A segunda 

hipótese inicial diz respeito à possibilidade de uma produção de sentido, no discurso 

jornalístico, de uma infância desconsiderada como tal, ou seja, cujos sujeitos ali representados 

são responsabilizados de modo diferente de outros, perdem os direitos comuns à infância 

(assegurados por lei).  

Os gestos fotográficos que resultam nas três imagens se reinscrevem em um espaço 

institucionalizado, que é o espaço dos jornais, e, assim, (re)constroem sentidos para esta 

camada da sociedade, a partir do discurso jornalístico, em sua ilusão de narrar de forma 

objetiva e neutra acontecimentos novos, datados e dignos de se tornarem conhecidos. 

Trabalhamos, assim, as fotografias em sua relação com os títulos e legendas no espaço 

discursivo e ideológico dos jornais online, buscando compreender e apontar como se 

produzem e quais os efeitos possíveis dessa inscrição. 

Em relação ao verbal, centramo-nos:  

 

a) no gesto de organizar as notícias em seções; 

b) no gesto de construir um título para a notícia; 
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c) no gesto de produzir uma legenda para a foto. 

 

Diante do não verbal, as fotografias, centramo-nos: 

  

a)  na construção da infância como objeto, o que inclui o olhar do fotógrafo, o 

recorte empreendido, o enfoque dado; 

b)  na representação da infância no que concerne ao corpo exposto, às vestimentas, 

à posição do corpo, ao olhar dos fotografados;  

c)  na relação das fotografias com o tecido sócio-histórico que as envolve;  

d)  no “político da imagem” (LUNKES, 2014), enquanto divisão de sentidos14. 

 

Este, em síntese, foi o direcionamento dado à análise, o que nos permitiu mobilizar 

certas noções do escopo teórico-metodológico da Análise do Discurso, como discurso, sujeito, 

sentidos, ideologia, gestos de inscrição e interpretação, materialidade linguística, 

materialidade significante (LAGAZZI, 2009), entre outros, que nortearam os procedimentos 

empreendidos neste trabalho, a fim de nos permitir relacionar o dito ao não-dito, trabalho do 

analista de discurso.  

 

2.4   AS FOTOGRAFIAS: O NÃO VERBAL EM ABORDAGEM DISCURSIVA 
 
 

O fato ainda não acabou de acontecer/ e já a mão 
nervosa do repórter/ o transforma em notícia./ O 
marido está matando a mulher./ A mulher 
ensanguentada grita./ Ladrões arrombam o cofre./ 
A polícia dissolve o meeting./ A pena escreve./ 
Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. 
(Drummond, 2012 [1962]). 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, conforme já pontuado, selecionamos como 

corpus empírico notícias de jornais online que continham, em seu corpo, relatos de uma 

                                                                 
14 A noção de “político da imagem” foi desenvolvida por Lunkes (2014), em sua tese, intitulada O Discurso sobre 
a depressão na revista Veja (1968-2010) em materialidades verbais e não verbais: o triunfo dos efeitos de 
sentido de medicalização. A formulação toma como base a noção de “político da linguagem”, enquanto divisão 
de sentidos, desenvolvida por Orlandi (2012a). A relação entre as duas noções é brevemente retomada ao final 
da seção 2.4 de nosso trabalho. 
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infância, em distintas materialidades. No trabalho com notícias de jornais, faz-se relevante 

apontar de que modo compreendemos, à luz da Análise do Discurso, a construção de uma 

notícia, modo este que se distingue da forma como o jornalismo compreende esta produção.  

No campo do jornalismo, entende-se que é papel dos jornalistas relatar eventos de 

interesse público, que são condensados em notícias e reportagens, sendo a notícia a 

responsável por apresentar os acontecimentos recentes. Por serem produzidas em massa, para 

consumo imediato, especialmente no jornalismo online, cuja “instantaneidade de acesso” 

possibilita a “atualização contínua do material informativo” (PALACIOS, 2002, p. 1), portam 

certo condensamento (título e corpo mais curtos, em relação às reportagens) e devem possuir 

linguagem mais objetiva e neutra possível, conforme apontam os manuais de redação 

construídos e utilizados pelos jornais.  

Do lugar da Análise do Discurso, compreendemos a notícia como discurso, ou seja, 

como marca de inscrição e interpretação do sujeito em uma região de sentidos, gesto 

diretamente entrelaçado ao campo do social, do histórico e do ideológico. Ao transformar em 

notícias ocorrências tidas como relevantes, os jornais deixam de lado tantas outras, o que nos 

permite colocar em xeque a noção de relevância (relevante para quem?) e a própria noção de 

acontecimento (por que certos eventos se tornam notícia e outros não?).  

Dela-Silva (2008), em sua tese, analisa o surgimento da televisão no Brasil como um 

acontecimento discursivo. Neste trabalho, mobiliza questões que nos interessam, 

particularmente, no que tange à relação fato/mundo/acontecimento/discurso. Ao mobilizar a 

noção de acontecimento discursivo, o faz segundo Pêcheux (2012 [1983]), que o define como 

“ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 2012 [1983], p. 12). Esta 

relação pressupõe uma possibilidade para um novo sentido, sempre em relação a outros, 

presentes na atualidade, e certa movência de sentidos em curso, presente na relação com a 

memória, com os já ditos. Para que um dizer se inscreva como acontecimento discursivo, deve 

haver, assim, deslocamento na rede de sentidos, produzindo o novo. Nem todo dizer, desse 

modo, pode ser definido como acontecimento discursivo. 

A partir desta noção formulada por Pêcheux (ibidem), Dela-Silva (2008) formula 

outra, que é a noção de acontecimento jornalístico (DELA-SILVA, 2008). De acordo com a 

autora: 
 
O acontecimento jornalístico (...) é compreendido como um fato, uma ocorrência no 
mundo; mas um fato que gera uma notícia, que, por sua relevância perante a 
avaliação dos jornalistas do que se constitui como interesse público, merece estar 
presente nas edições diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos (DELA-
SILVA, 2008, p. 15). 
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 A partir desta definição, um acontecimento, para constituir-se como jornalístico, deve 

ser considerado antes como interessante de se ver, de se dar a saber, aos olhos dos jornalistas, 

o que pode nos levar a afirmar que a repetição de determinadas temáticas e o modo como são 

apresentadas nas distintas empresas de comunicação dizem algo do jogo de poder travado em 

nossos tempos, jogo que se marca, dentre outras formas, nas práticas de linguagem.  

Dela-Silva (ibidem) ressalta ainda o modo particular de inscrição do acontecimento 

jornalístico; segundo ela, “um acontecimento enquanto um fato que se inscreve na história do 

dia a dia, que o jornal e os jornalistas se propõem a escrever” (DELA-SILVA, 2008, p. 15). 

Esta escrita proposta de que nos fala a autora não se dá fora de dada posição social (e 

discursiva) ocupada pelos jornalistas e demais atuantes nos jornais. Como nos provoca Maia 

(2003), “de que lugar social se faz o julgamento de relevância para que um fato seja destacado 

do dia a dia e torne-se notícia de uma reportagem?” (MAIA, 2003, p. 53). A resposta depende 

de condições sócio-histórico-ideológicas. 

No presente, é possível dizer que os jornalistas, especialmente os que trabalham para a 

“imprensa de referência” (MARIANI, 1996, p. 70), ocupam uma posição social privilegiada, a 

qual vem sendo mantida, com as devidas reconfigurações, ao longo da história. Mariani 

(ibidem) ressalta:  

 
(...) a chamada ‘imprensa de referência’ enuncia de um lugar historicamente 
constituído e o faz em nome de determinados segmentos da sociedade. O discurso 
jornalístico desempenha um papel importante na produção/ circulação de 
consensos de sentido. Isto perpassa os jornais como um todo – apesar das 
diferenças existentes em termos de posicionamento político de cada jornal – e 
organiza uma direção na produção dos sentidos políticos. (MARIANI, 1996, p. 70, 
grifos nossos). 

 

 

O julgamento feito pelo jornalista e pelo jornal do que é interessante, relevante, a 

ponto de se tornar notícia, assim como o modo como os sentidos (se) organizam, ganham 

direção, são diretamente afetados por esse lugar de onde o jornalista e o jornal falam, um 

lugar social “historicamente constituído”, como aponta Mariani (ibidem) e que se inscreve em 

um lugar discursivo, um lugar institucional, o espaço discursivo-ideológico dos jornais.  

É importante destacarmos que os jornais com os quais decidimos trabalhar são jornais 

online, ou seja, fruto de nossos tempos, marcados pelo atravessamento das tecnologias. Sobre 

um destes traços nos chama a atenção Orlandi (2012 [1996]), ao afirmar: “há, 

necessariamente, uma re-ssignificação da memória que, pela informatização, é tornada 
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visível, ou armazenável” (ORLANDI, 2012 [1996], p. 144). A partir desta percepção, 

propomos que estas fotografias, nos jornais online selecionados neste trabalho, contribuem 

para a tentativa de produzir um efeito de linearização de sentidos, efeito da memória metálica, 

operada pela mídia; seu funcionamento é de “distribuição em série, acúmulo” (ORLANDI, 

2010). A autora formula e define a memória metálica como 

  
(...) a memória da máquina, da circulação, que não se produz pela historicidade, mas 
por um construto técnico (televisão, computador, etc.). Sua particularidade é ser 
horizontal (...) não havendo assim estratificação em seu processo, mas distribuição 
em série, (...) acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como 
se formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma, como realmente é, em sua 
estrutura e funcionamento. Este é um efeito - uma simulação – produzido pela 
memória metálica, memória técnica. Quantidade e não historicidade. 
Produtividade na repetição, variedade sem ruptura. E o mito, justamente, desta 
forma de memória é o “quanto mais, melhor” (ORLANDI, 2010, p. 9, grifos 
nossos). 

 

Nesta memória das máquinas, a memória metálica, conforme Orlandi (ibidem), há um 

efeito de apagamento da história na constituição dos sentidos. Por isso, “quantidade e não 

historicidade”. Pelo excesso, esvaziam-se os sentidos que, em sua constituição, estão sempre 

em “relação a” outros, o que contribui para o que a autora chama “horizontalidade”. Ao 

pensarmos as imagens nos jornais online, o fazemos com base nessas reflexões, considerando 

a relevância do tecnológico, seus efeitos em nossos tempos e sua influência na instituição de 

sentidos para essa infância.  

A construção de nosso corpus, assim, se dá, no processo de leitura dos jornais, a partir 

de encontros com acontecimentos jornalísticos (DELA-SILVA, 2008), que trazem à cena uma 

infância em imagens. Ainda no processo de construção do arquivo de pesquisa, nos 

deparamos com a notícia de um jovem preso pelo pescoço a um poste no Rio, relatada, 

inicialmente em um perfil particular na rede social Facebook. A discursividade se construiu 

em torno da seguinte fotografia: 

 

 
Fotografia 1 Retirada do jornal Folha de São Paulo online (4-2-2014) 
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 Junto à fotografia, que torna objeto um jovem negro, machucado e nu, há um pequeno 

texto, em tom de protesto, narrando o ocorrido. Esta mesma imagem, uma vez publicada na 

rede social, tornou-se, pelo crivo de jornalistas, a serviço dos respectivos jornais, 

especialmente no eixo Rio-São Paulo, como “de interesse público” (DELA-SILVA, ibidem); 

foi noticiada em diversos jornais, impressos e online, televisivos, portal de notícias, fomentou 

entrevista em áudio para a rádio CBN, concedida por quem produziu o registro fotográfico, 

assim como foi o assunto dos pronunciamentos dos deputados Benedita da Silva, do PT, e Jair 

Bolsonaro, do PP, discursividades que, somadas a outras, foram por nós selecionadas, para 

compor nosso arquivo de pesquisa. É possível afirmar que, com a mesma rapidez com que a 

imagem ganhou os espaços da mídia, ela deixou de ser referida, reduzindo-se ao arquivo de 

notícias dos jornais nos quais compareceu, arquivo este constantemente revisitado em nosso 

trabalho.  

Outros dois acontecimentos jornalísticos (idem, ibidem) noticiados em jornais são 

recortados para análise na presente pesquisa. Um deles foi publicado no jornal O 

Globo online15 e também se organiza a partir de uma imagem de impacto, pelo objeto que 

constrói. Trazemos a fotografia: 

 

 

 
Fotografia 2 Retirada do jornal O Globo online (3-12-2014) 

 

 

Pelo visível, podemos ver/ler uma menina, uma criança, sozinha, de costas, tomando 

banho dentro de um bueiro. A fotografia, reproduzida em outros jornais do Grupo Globo, 

rendeu ao fotógrafo Marcelo Piu o prêmio de melhor fotografia, oferecido por editores do 

jornal O Globo. A menção ao prêmio é feita no jornal impresso, em 28 de janeiro de 2015, e 

                                                                 
15  Link para a notícia: http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-
14723691 - acesso em 3 de dezembro de 2014. 

http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
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na versão online, em 20 de fevereiro de 2015.  Tamanho valor atribuído àquela fotografia nos 

abre espaço aos questionamentos, já referidos e aqui retomados: O que há nesta imagem que 

seja digno de reconhecimento? Melhor fotografia para quem? 

O terceiro acontecimento jornalístico (DELA-SILVA, 2008) noticiado e com o qual 

nos deparamos insere-se em uma série de notícias publicadas pelo jornal Extra online, em 

torno de um confronto policial ocorrido no complexo de favelas do Lins, no Rio, que 

culminou na morte de uma criança por um policial militar. Após ser noticiada a morte do 

menino, em 15 de janeiro de 2015, na versão online do jornal Extra, outras notícias 

relacionadas ao caso foram publicadas, em tentativa de acrescentar informações aos leitores.  

De nossa posição, afirmamos que as notícias, com seus títulos, imagens, comentários, 

tornam objeto e expõem esta infância, em foco. Um eixo de discussão que se abre após o 

relato da morte da criança gira em torno de o menino ser ou não envolvido com o tráfico de 

drogas. Em meio às discursividades, que ganham os espaços da mídia por um curto período 

de tempo, uma notícia chama atenção, por conter uma imagem do menino, sem tarja nos 

olhos, nenhuma tentativa de preservação da sua infância, sem legenda aparente e o título, já 

referido, “Menino de 11 anos foi detido uma semana antes de ser morto por PMs”.  Trazemos 

a fotografia: 

 

 
Fotografia 3 Retirada do jornal Extra online (17-1-2015) 

 

 

Esta imagem não foi produzida após a morte do menino; foi tirada, segundo a notícia 

do jornal, uma semana antes, em uma delegacia. Em dado momento, foi transportada ao 

jornal, sendo, assim, ressignificada no discurso jornalístico.  
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Construímos, portanto, diante de todo esse material, disponível e reunido a partir dos 

gestos de leitura empreendidos nesta pesquisa, um corpus empírico, composto pelas notícias 

que traziam em seu corpo as fotografias a que nos referimos. Uma vez publicadas, as imagens 

foram republicadas no próprio jornal e/ou em outros, produzindo uma rede nem sempre 

visível, mas significativa, ao funcionar pela repetição, pelo excesso. Recortamos somente 

notícias de jornais online, como pode ser visto no quadro a seguir: 
 

 

Quadro 1 - Construção do corpus empírico 

 

Acontecimento jornalístico 
1/ Fotografia 1 (Anexo 1) 

 

Acontecimento jornalístico 2/ 
Fotografia 2 (Anexo 2) 

 

Acontecimento jornalístico 3/ 
Fotografia 3 (Anexo 3) 

Notícia do jornal Folha de São 

Paulo online, em 4 de 

fevereiro de 2014. 

Notícia do jornal O Globo 

online, em 3 de dezembro de 

2014. 

Notícia do jornal Extra online, 

em 17 de janeiro de 2015. 

 

 

Selecionamos, então, para compor o corpus empírico e específico a ser analisado, do 

amplo arquivo já referido, as fotografias publicadas em jornais online, conforme explicitamos 

no quadro acima. Como acontecimentos jornalísticos (DELA-SILVA, 2008), as ações 

discursivisadas portam algo que se fez de interesse aos olhos dos jornalistas e dos jornais; a 

violência e a vulnerabilidade de uma infância, ao se materializarem nas imagens, se tornaram, 

a nosso ver, esse “algo” e foram alçadas a notícias.  

Discursivamente, porém, no esforço inicial por retirar as imagens da posição de “é 

isto”, ou seja, da posição de evidência irrefutável, procuramos produzir leituras que pusessem 

em confronto outros sentidos, nem sempre materialmente presentes, mas em movimento no 

discurso, especialmente no   discurso imagético sobre  a infância, sustentado nas imagens 

aqui analisadas. Mariani (1996) ressalta: 

 
Uma reflexão de caráter discursivo deve considerar o que (não) se diz e o como se 
diz na imprensa inseparáveis não apenas das notícias produzidas em determinada 
época, mas principalmente da história que as constitui. Em outras palavras, trata-se 
(...) de um trabalho que investiga o modo da historicidade constituir a textualidade 
na produção de sentidos (MARIANI, 1996, p. 70). 
 
 

As fotografias que compõem nosso corpus estão em estreita relação com as seções, os 

títulos das notícias e com as legendas. Em termos discursivos, para compreender como as 
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imagens produzem sentidos, julgamos necessário analisá-las em relação ao verbal que as 

acompanha. Procuramos apontar, na relação entre o não verbal e o verbal, a impossibilidade 

de se construir uma relação de complementaridade, dado que a língua, sujeita a equívocos, 

possui uma materialidade e a imagem, passível de muitas interpretações, outra, não havendo 

possibilidade de recobrimento de uma materialidade sobre a outra. Conforme temos pensado, 

e a partir de Lagazzi (2009), verbal e não verbal funcionam em relação de composição, 

promovendo um jogo de incompletudes.  

Ao considerarmos, especificamente, a infância tornada objeto nas três fotografias, e os 

processos de produção de sentidos aí envolvidos, procuramos, em análise, colocar em questão 

a construção da representação desta infância, em imagens, pondo em confronto a relação da 

fotografia com o referente. “A Fotografia sempre traz consigo seu referente”, afirma Barthes 

(2012 [1980], p. 15); e acrescenta: “não há foto sem alguma coisa ou alguém” (BARTHES, 

ibidem).  

Sob a ótica discursiva, afirmamos que, no gesto de fotografar “alguma coisa ou 

alguém”, há uma interpretação do sujeito perante o visto. O sujeito se constrói ao mesmo 

tempo em que (se) significa. Não há, todavia, nenhuma garantia de unidade de sentido, 

mesmo quando se trata de um registro fotográfico, que se sustenta na ilusão de que representa 

a verdade (e não uma verdade, entre outras). Orlandi (1994) sobre a relação 

linguagem/mundo/referente, afirma: “cabe ao analista (de discurso) procurar apreender a 

construção discursiva dos referentes” (ORLANDI, 1994, p. 56). Ou seja, por mais que, em 

uma fotografia, o referente seja presença necessária, ele não é, senão, uma construção no 

discurso; inapreensível, portanto. É desse modo que o compreendemos, no presente trabalho. 

As imagens, ao serem produzidas e ao serem vistas, mobilizam imaginários, memórias 

do ver e do dizer, que funcionam pelo esquecimento. O que se abre como visível a partir 

destas fotografias, ou seja, o que se dá a ler, diz do olhar de quem fotografou, do que o fisgou, 

de como o fisgou, é neste sentido que podemos afirmar a função testemunhal das fotografias. 

Esse dizer por meio do registro fotográfico se marca no ângulo, no foco, no enquadramento. 

Esse dizer, porém, é sempre não todo, marca da incompletude da linguagem (e do sujeito).  

Rancière (1996) afirma que o representável por meio da arte não pode mais ser 

associado a um recorte do mundo, despolitizado; a questão deve ser pensada pela via do 

político, do confronto ao status quo, de produção e visibilidade a dissensos, em estreita 

relação com a experiência urbana, em si marcada por conflitos, ruídos, inadequações.  

Em Análise do Discurso, compreendemos, a partir de Orlandi (2012a), o político como 

a divisão de sentidos, as tensões, os embates de sentidos que se marcam nas mais distintas 
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materialidades significantes. Conforme ressalta Lunkes (2014, p. 185), “o político, deste 

modo, constitui qualquer produção discursiva”.  

No que concerne especificamente ao regime da imagem, Lunkes (ibidem) acrescenta 

que “toda e qualquer imagem se constitui a partir do político que faz com que essa imagem 
comporte as tensões de uma determinada formação social, e que esteja em jogo uma 

tomada de poder na construção dos sentidos a serem produzidos a partir de uma imagem” 

(LUNKES, 2014, p. 185, grifo nosso). Assim, no gesto de produzir uma imagem e nos modos 

de recepção/significação está inscrito o político, como divisão dos sentidos, tomada de 

posição, “tomada de poder na construção dos sentidos” (idem, ibidem). É o “político da 

imagem” (LUNKES, 2014), como define a autora. 

Visamos, à luz destas reflexões, diante de nosso corpus imagético-discursivo, 

questionar a relação entre as formas de representação das crianças e adolescentes tornadas 

objetos nas fotografias com os modos de (re)produção de sentidos sobre essa infância em 

cena. Que sentidos se fazem possíveis de ver/ler, no discurso imagético sobre uma infância 

por nós analisado? 

No que concerne ao funcionamento destas imagens, nos espaços midiático-digitais, 

procuramos pensar os efeitos da repetição/reprodução das fotografias na imprensa, no que 

tange aos sentidos produzidos/possíveis para essa infância discursivisada. Ao modificar 

consideravelmente o âmbito da circulação de discursos, as mídias digitais, ou online, facilitam 

a repetição excessiva de discursos imagéticos, especialmente os que portam uma afetação, 

como os que estamos analisando no presente trabalho. Compreendemos, no excesso, a 

possibilidade de certo esvaziamento de sentidos, o que toca, de um lado, à questão da 

fotografia como produto do mercado, marca do atual contexto sócio-histórico-ideológico, 

“cuja lógica de mercado é disseminada por vários âmbitos da vida diária, não só no que tange 

à economia” (FARIA; SOUSA, 2015, p. 2); de outro, à fotografia como testemunho de uma 

infância marcada pela violência e, atravessando estes dois domínios, a possibilidade de 

pensarmos uma ética no fazer fotográfico.  

No capítulo seguinte, abordamos tais questões, em uma análise discursiva do discurso 

imagético sobre uma infância, na mídia, levando em conta nossos gestos de leitura e 

interpretação.  
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III UMA INFÂNCIA EM IMAGENS. QUE SENTIDOS POSSÍVEIS?  
  

 

 
Sempre é possível dizer de outro modo, traçar de 
outro modo, cantar de outro modo, focar de outro 
modo... E não é jamais possível estabelecer um 
limite para as reformulações. (Lagazzi, 2012). 
 

 

 

Consideramos como ponto de partida na presente análise o discurso imagético sobre 

uma infância em circulação em jornais online no Estado do Rio de Janeiro. De forma mais 

pontual, buscamos refletir como as fotografias que recortamos à análise, enquanto discurso, 

em relação direta com o verbal, na mídia, contribuem para esta produção de sentidos, sendo, 

ao mesmo tempo, efeito de nosso tempo (urgente de tudo ver, tudo mostrar) e produtoras de 

efeitos de sentidos para a infância hoje.  

Ao levarmos em conta os gestos que produzem as fotografias/imagens, gestos que 

tornam, no caso das imagens que estamos analisando, crianças e adolescentes objeto, 

propomos as fotografias como discursos sobre (MARIANI, 1996) uma infância, 

(re)construindo, no visível, imaginários de uma infância outra, uma infância não identificada 

com os sentidos hegemônicos que sustentam “a infância” hoje.  

Tomamos como sentidos hegemônicos os textualizados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em que se produz, discursivamente, em termos como “primazia”, “precedência”, 

“preferência”, “destinação privilegiada”, “proteção” (BRASIL, 1990, art. 4º), um efeito de 

sentido de proteção a toda e qualquer criança e adolescente no Brasil.  

Ao tornar visível uma infância outra, as imagens que compõem nosso corpus 

possibilitam um questionamento sobre o imaginário de infância que coloca toda infância 

como digna de “proteção”, de “primazia”.  Dada a condição do sistema capitalista, centrado 

na divisão, na clivagem, não na igualdade, ao dar luz a essa infância outra, o discurso 

imagético trazido à análise produz furos no ideal de uma infância para todos, nos permitindo 

reafirmar a impossibilidade de pensarmos uma infância que abarque toda criança e 

adolescente no Brasil.  

A partir de tais considerações, desenvolvemos uma análise que pode ser sintetizada em 

dois movimentos, que se interligam. Primeiramente, partimos do discurso imagético, o não 

verbal, em direção ao verbal, contido nas seções em que as notícias estão ordenadas nos 
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jornais, e nos títulos, buscando compreender as relações entre o possível de se ver, nas 

imagens, com o possível de se dizer sobre essa infância tornada objeto.  

Em seguida, partimos da materialidade verbal, em análise, em direção ao não verbal, o 

discurso imagético, centrando-nos, especificamente, no funcionamento deste discurso na 

mídia. Nesse momento, desenvolvemos uma reflexão que toma o funcionamento das 

fotografias nos jornais online ao menos em duas direções.  

De um lado, compreendemos que o discurso imagético sobre uma infância, nos jornais 

online, não se constrói fora da lógica do mercado; jornais são empresas, vendem produtos. Por 

outro lado, enquanto gesto de inscrição do sujeito numa região de sentidos, as fotografias aqui 

analisadas, enquanto discurso, pelo caráter do que têm a transmitir, podem também assumir a 

função de testemunho, atestado de “uma verdade que, não sendo objetivamente suficiente, o é 

porém subjetivamente” (PIERRON, 2010, p. 23).  

Ao propormos a fotografia como testemunho, sob a ótica discursiva, buscamos 

ressaltar que há uma relação necessária entre o registro fotográfico e o modo como o sujeito-

fotógrafo se encontra no mundo, não em termos empíricos, mas em termos de posição no 

discurso, ou seja, de interpelação e identificação, considerando a inscrição do sujeito em uma 

formação discursiva. 

No gesto de produzir uma imagem, o sujeito diz a partir de sua inscrição subjetiva, 
que tanto é a de divisão pelo inconsciente quanto a da interpelação ideológica. E isso é 

inscrição na linguagem, no simbólico. É por isso que o sujeito diz como pode; não diz tudo. 

No “eu vi” da fotografia, no “eu estava lá” e a prova é “isto” (a imagem), uma posição do 

sujeito se marca e se inscreve em uma formação discursiva para (poder e dever) dizer.  

Em É isto um homem?, obra que se tornou referência aos que se dedicam à questão do 

testemunho, Levi (1988) aponta que a organização dos relatos no livro não obedece a uma 

ordem cronológica, ou seja, de sequência lógica dos acontecimentos, “seus capítulos foram 

escritos (...) por ordem de urgência” (LEVI, 1988, p. 8, grifo nosso). Consideramos, deste 

modo, que, como testemunho, o dizer, por meio da imagem, ou seja, por meio do tornar 

visível, de um modo e não de outro, a dor do outro, escapa a uma possível ordem objetiva, 

imparcial, é da ordem de uma urgência, de um querer contar ao “outro”, torná-lo participante 

(LEVI, idem).  

Esta ordem de urgência de que nos fala Levi (ibidem), marca do testemunho, não 

condiz com uma visão mercadológica do registro fotográfico. Se produzida sob a relação mais 

visualizações = mais lucro para o jornal, a fotografia perde seu valor enquanto necessidade de 

contar ao outro o horror do que viu. Temos, com isso, ao menos dois modos de pensar o 
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registro fotográfico, que, aparentemente, estabelecem entre si uma relação “ou/ou”, ou seja, 

ou consideramos o registro fotográfico em sua relação com o mercado ou o fazemos levando 

em conta sua função enquanto testemunho.  

Para que possamos desenvolver uma análise que considere estas questões, 

selecionamos, como já foi colocado anteriormente, em três jornais online, três fotografias 

vinculadas a acontecimentos jornalísticos distintos (DELA-SILVA, 2008). As fotografias, 

conforme já apontado, são tomadas como corpus desta pesquisa. Todas elas vêm 

acompanhadas de textos verbais, o que é entendido por nós como marca da interpretação, da 

tentativa de prender/direcionar sentidos. Buscamos, como primeiro gesto de análise, 

compreender como se estabelecem as relações entre o verbal e o não verbal, nos três casos. 

 Ao considerarmos as fotografias jornalísticas e os textos que as acompanham (títulos 

e legendas), objetivamos trabalhar no espaço de contradição existente entre o texto da notícia 

(o verbal), que se pretende objetivo, isento de opinião em relação ao fato discursivisado, e a 

fotografia como discurso que traz, em sua materialidade, a subjetividade do olhar que 

fotografa e a necessidade de um dispositivo técnico. Neste espaço de tensões, procuramos 

desenvolver uma análise, levando em conta nossos gestos de descrição e interpretação, 

funcionando em batimento, conforme Pêcheux (2012 [1983]).  

Além do olhar de quem fotografa, chamamos também a atenção para o olhar dos 

fotografados, ou seja, para o modo como, em cada uma das fotografias, o olhar congelado 

pelo clique da câmera fotográfica produz efeitos de sentido distintos. 

Dedicamos, enfim, nossos esforços em envolver as fotografias nos jornais online no 

tecido sócio-histórico-ideológico a que necessariamente estão associadas. Há uma 

repetibilidade nas imagens que não pode ser ignorada: é negra e pobre a infância retratada. 

Pela facilidade de circulação, por conta dos avanços e proliferação das mídias, as imagens 

ecoam, reproduzindo e sustentando o imaginário de uma infância marcada pelo desamparo.  
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3.1   DAS FOTOGRAFIAS ÀS SEÇÕES E AOS TÍTULOS: RELAÇÕES ENTRE O VISÍVEL E O DIZÍVEL 

 

O importante para a AD não é só as formas 
abstratas, mas as formas materiais de linguagem. 
(Orlandi, 1995). 

 

 

 Trazemos à análise três fotografias presentes em jornais online, a saber, o jornal O 

Globo, jornal Folha de São Paulo e jornal Extra. Dado que os jornais possuem políticas 

editoriais semelhantes, não têm relação direta com partidos políticos, é possível dizer que as 

fotografias, enquanto discurso, ou seja, na possibilidade de produzir efeitos de sentidos, são 

postas em circulação em semelhantes condições de produção, o que inclui, em âmbito restrito, 

o contexto imediato, que tem relação com a localização em jornais online, e, em âmbito mais 

amplo, o contexto sócio-histórico-ideológico, que engloba os modos como os jornais, 

enquanto instituições, funcionam no atual momento histórico e na presente formação social, 

formação esta sobredeterminada pelo urbano (ORLANDI, 2011), e, acrescentamos, 

atravessada pelo tecnológico.  

No momento atual, ao considerarmos os jornais e demais mídias, como já foi 

mencionado, é indispensável levarmos em conta as tecnologias a serviço da mídia. Como 

define Manovich (2005), “as novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia 

computacional digital para distribuição e exposição” (MANOVICH, 2005, p. 30, grifo 

nosso).  

Os jornais online, dos quais nos valemos no presente trabalho, se enquadram nesta 

definição, pois usam a computação para exposição (redação, diagramação, entre outros) e 

distribuição da informação (meio digital). Jornais impressos, por sua vez, utilizam o digital 

para a exposição das informações ali contidas, mas a distribuição continua sendo com uso de 

papel, o que marca uma diferença considerável em relação ao digital, especialmente no que 

diz respeito ao modo de circulação dos discursos produzidos em seu interior. Questões 

próprias de nosso tempo histórico, que importam para a compreensão do funcionamento das 

mídias hoje, e dos discursos produzidos a partir destes suportes. 

Discursivamente, afirmamos que a passagem do impresso ao online, como principal 

meio de trabalho da imprensa atualmente, afeta os discursos e os sujeitos, em relação, 

especialmente no que diz respeito às condições de circulação. Bastos et al. (2014) afirmam: 

“Em relação ao digital, funciona discursivamente como naturalizada a ilusão de que o acesso 

a tudo é possível e que todos os arquivos estão disponíveis, bastando estar conectado à 
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máquina” (BASTOS et al., 2014, p. 34). É a ilusão sustentada no discurso eletrônico de que 

tudo está na rede, o que a torna espaço privilegiado do sujeito, que passa à posição de 

“navegador” (BASTOS et al., ibidem). Mais que eletrônica, nessa rede de relações sujeitos e 

sentidos (se) tecem, se materializam, se movimentam, mobilizando uma memória que não 

funciona pela historicidade, mas pela quantidade; uma memória metálica, conforme define 

Orlandi (2010).  

O discurso imagético analisado no presente trabalho não escapa a esse funcionamento; 

ao contrário, é produzido em seu interior. Reapresentamos, agora, as fotografias, chamando a 

atenção, neste momento, especificamente, para a ordenação dos textos em seções, nos 

respectivos jornais.   

A fotografia 1 é parte de uma notícia alocada na sessão “Cotidiano” do jornal online 

Folha de São Paulo. No interior desta seção, há uma subseção chamada “Rio”, em referência 

ao Estado do Rio de Janeiro.  

A notícia possui o seguinte título: 

Adolescente é agredido a pauladas e acorrentado nu a poste no Rio. 

Após o título e um pequeno texto que resume a notícia, um lead16, nos termos do 

jornalismo, há a imagem: 

 
Fotografia 1 Retirada do jornal Folha de São Paulo online (4-2-2014) 

 

Logo abaixo da imagem, a legenda: 

Adolescente foi acorrentado nu após ser agredido a pauladas no Rio.17 
                                                                 
16 Lead, no original em inglês, ou lide, na tradução para o português, consiste, em geral, no primeiro parágrafo 
de uma notícia, em que são apresentadas as informações básicas sobre o que está sendo relatado. 
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A fotografia 2 trazida à análise foi publicada em uma seção intitulada “Rio de 

Janeiro”, no jornal O Globo online, sem referência a “Cotidiano”, tal como no jornal 

anteriormente citado. O texto que a comporta possui o seguinte título: 

Flagrante que choca: menina toma banho em bueiro. 

Abaixo do título, um subtítulo, funcionando como um lead: 

Prefeitura faz buscas no Centro para achar criança, que teria 5 anos e estaria ao 
lado do pai, com sinais de embriaguez. 

 

Logo após o subtítulo, aparece a imagem: 

 

 
Fotografia 2 Retirada de O Globo online (3-12-2014) 

 

 Abaixo da imagem, a legenda: 

A menina no buraco com água suja: alheio à situação, o pai se preocupava em pedir 
dinheiro para almoçar.18 

 A fotografia 3 trazida à análise compõe uma notícia localizada na seção “Casos de 

polícia” do jornal Extra. O título da notícia é: 
                                                                                                                                                                                                        
17 Link para a notícia: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-
pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml - acesso em 4-4-2014. 
18  Link para a notícia: http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-
14723691 - acesso em 4-12-2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
http://oglobo.globo.com/rio/flagrante-que-choca-menina-toma-banho-em-bueiro-14723691
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Menino de 11 anos foi detido uma semana antes de ser morto por PMs. 

 

Em seguida, há a imagem, em tamanho ampliado: 

 

 
Fotografia 3 Retirada de Extra online (17-1-2015) 

 

Ao contrário do que ocorre nas demais notícias, nesta, a legenda que acompanha a 

fotografia não fica explícita. Ao pousar o cursor, com o mouse, sobre a fotografia, a legenda 

vem à tona: 

Patrick, fotografado na delegacia.19 

 

Para permitir melhor visualização do gesto de ordenação das notícias em seções, 

empreendido por cada jornal, assim como da construção dos títulos, em direta relação com as 

imagens, elaboramos o quadro a seguir: 
Quadro 2 - Seções, subseções e títulos 

Jornal Folha de São Paulo Jornal O Globo online Jornal Extra online 

                                                                 
19  Link para a notícia: http://extra.globo.com/casos-de-policia/menino-de-11-anos-foi-detido-uma-semana-
antes-de-ser-morto-por-pms-15080569.html - acesso em 17-01-2015 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/menino-de-11-anos-foi-detido-uma-semana-antes-de-ser-morto-por-pms-15080569.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/menino-de-11-anos-foi-detido-uma-semana-antes-de-ser-morto-por-pms-15080569.html
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online  

Seção Cotidiano Rio de Janeiro Casos de polícia 

Subseção Rio --- --- 

Título “Adolescente é agredido 

a pauladas e 
acorrentado nu a poste 

no Rio”.  

“Flagrante que choca: 

menina toma banho em 
bueiro”.  

“Menino de 11 anos 

foi detido uma 
semana antes de ser 

morto por PMs”.  

Fotografias 

   
 

Legendas “Adolescente foi 

acorrentado nu após ser 

agredido a pauladas no 

Rio”. 

“A menina no buraco com 

água suja: alheio à 

situação, o pai se 

preocupava em pedir 

dinheiro para almoçar”. 

“Patrick, fotografado 

na delegacia”. 

 

 

Primeiramente, em nosso gesto de leitura dos jornais, gostaríamos de apontar a 

ordenação das notícias em seções. Como ressalta Mariani (1996), “o discurso jornalístico, 

enquanto forma de manutenção do poder, (...) além de agendar campos de assuntos sobre os 

quais os leitores podem/devem pensar, organiza direções de leituras para tais assuntos” 

(MARIANI, 1996, p. 106, grifo nosso). Compreendemos que esta organização de leitura se 

materializa nas seções construídas em cada jornal, tanto os impressos quanto os online.  

A notícia que relata o acontecimento de um jovem preso ao poste por uma tranca de 

bicicleta no Rio de Janeiro organiza-se em “Cotidiano”, subseção “Rio”. Focaliza-se, de um 

lado, o lugar onde o evento ocorreu, no caso, no Rio de Janeiro. Por outro lado, por 

“Cotidiano” nos perguntamos: O que é cotidiano ali? Meninos presos a poste? Violência 

contra crianças? Cotidiano de quem?  

A notícia que descreve uma menina no bueiro, em plena região central do Rio de 

Janeiro, aloca-se em seção “Rio de Janeiro”. Assim como no jornal Folha de São Paulo, de 

onde retiramos a notícia anteriormente referida, a seção “Rio de Janeiro” do jornal O Globo 
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não especifica o bairro ou região (zona norte, sul, região central, ou mais, área periférica, 

entre outras delimitações possíveis). Informações desse tipo estão contidas no corpo das 

notícias, por vezes nos títulos e/ou nas legendas das fotos.  

Sabemos, todavia, que pensar o Rio de Janeiro é pensar um território fracionado, em 

termos geográficos e, em direta relação, sociais. Os valores dados a certas regiões não são os 

mesmos que a outras; do mesmo modo, ocorrências, especialmente as que envolvem 

violência, em regiões periféricas, como as favelas, não são significadas do mesmo modo que 

as ocorridas na zona sul. Mais uma vez, dá-se ênfase à localização geográfica do evento, 

apagando as diferenças existentes entre elas. 

A notícia que relata a ocorrência do menino morto por PMs em favela carioca localiza-

se em “Casos de polícia”. Ao considerarmos que a morte do menino foi cometida por 

Policiais Militares, o caso se torna de interesse da polícia, por envolver crime de morte, e um 

caso envolvendo a polícia, por ter sido um policial militar o autor do disparo. Ressignifica-se, 

assim, a expressão “Casos de polícia”. A polícia nem sempre é a que resolve os casos, muitas 

vezes é quem os cria.  

A questão que desejamos destacar, ao chamar a atenção para a ordenação das notícias 

em seções, diz respeito ao gesto de interpretação empreendido. Os nomes dados às sessões, os 

modos de organização, não são aleatórios, mas fruto de um trabalho de leitura, que direciona 

sentidos (apagando outros). Neste trabalho, a ideologia atua, sem que necessariamente se 

perceba, tornando evidentes certos sentidos, e não outros. 

Após estas considerações, propomos um olhar mais atento aos títulos das notícias. 

Maia (2003), com base em manuais de redação de dois jornais (O Globo e O Estado de São 

Paulo), ressalta a importância dada ao título no discurso jornalístico. Segundo a autora:  

 
(...) dentro do discurso jornalístico, o título possui uma função importante: é o 
chamariz da reportagem e por isso deve seguir várias regras, como, por exemplo, o 
uso do presente do indicativo; deve traduzir a suposta perplexidade oriunda de um 
acontecimento qualquer; os sinais de pontuação devem ser usados no menor número 
possível; a ordenação sintática deve ser a mais simples; não pode ser ambíguo e 
nem ter o sentido incompleto (...) (MAIA, 2003, p. 54, grifo nosso). 
 
 

A partir da consulta realizada pela autora, analisamos também o manual de redação do 

jornal Folha de São Paulo, disponível em versão online. Na seção “Edição”, há as seguintes 

indicações em relação ao título: “Títulos e legendas são importantes numa boa edição: devem 
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ser claros, específicos e preferencialmente descrever uma ação em curso. O título deve 

destacar o elemento mais importante ou inusitado do texto”20.  

Salientamos, neste trecho, a última oração, que porta a indicação de que o título tem 

por função “destacar o elemento mais importante ou inusitado do texto”. Na ação indicada, há 

uma marca da interpretação, já que podemos nos perguntar “importante e inusitado para 

quem?”.  

Trazer os títulos à análise, assim, diz respeito ao fato de o discurso imagético 

analisado neste trabalho estar diretamente relacionado aos títulos e às legendas, mas também 

por os títulos, como apontou Maia (2003), “apesar de apresentarem-se como um segmento 

pequeno em termos de materialidade, também constituírem estratégias enunciativas para a 

produção de sentidos” (MAIA, 2003, p. 54).  

Com base no que se textualiza nos manuais, podemos ler um imaginário de linguagem 

como transparente, o que se marca nos modos de qualificar os títulos: “claros”, “específicos”, 

“não pode ser ambíguo”, “não pode ter sentido incompleto”. Esquece-se, nestas adjetivações, 

o que nos dá a conhecer Orlandi (1992): “todo dizer é uma relação fundamental com o não 

dizer” (ORLANDI, 1992, p. 12). A incompletude do sentido é constitutiva de todo dizer, já 

que todo dizer porta um não-dizer, um dizer de outro modo que não se materializou, mas que 

significa.  

 Os títulos das notícias-textos que trouxemos à análise atendem à indicação dos 

manuais no que tange à presença de descrição de uma ação em curso. Dos três títulos, um 

contém um verbo de ação: “menina toma banho em bueiro”. Esta ação, especificamente, 

destacada em negrito, vem acompanhada do termo “em bueiro”, um complemento 

circunstancial, segundo Bechara (2009), “semântica e sintaticamente opcional” (BECHARA, 

2009, p. 437). Para melhor visualizarmos, destacamos o enunciado no pequeno quadro 

abaixo: 

 
Quadro 3 – Título 1: uma questão semântico-discursiva 

Sujeito Verbo Complemento circunstancial 

Menina toma banho em bueiro 

 

                                                                 
20 Link para o Novo manual da redação – 1996, em versão online: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao.htm - acesso em 14-11-2015.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao.htm%20-%20acesso%20em%2014-11-2015
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Na semântica a que nos filiamos, uma semântica materialista, afirmamos que o 

acréscimo de “em bueiro” à ação “toma banho” aponta mais do que um complemento 

arbitrariamente acrescido ao verbo; “menina toma banho em bueiro” não é o mesmo que 

“menina toma banho” ou “menina toma banho em rio”, “em chuveiro”, entre outras 

possibilidades. O termo “em bueiro” materializa, no discurso, na relação da língua com as 

condições de produção, um lugar possível para aquela infância tornada objeto, não qualquer 

lugar, não qualquer infância. 

Os dois outros títulos apresentam verbos em voz passiva, forma verbal que, conforme 

Bechara (2009) “indica que a pessoa é o objeto da ação verbal” (BECHARA, 2009, p. 222). 

Bechara (idem, ibidem) também acrescenta que “a passiva é formada com um dos verbos ser, 

estar, ficar seguido de particípio”. Vale acrescentar que o verbo em forma de particípio é o 

verbo principal da oração. Outra marca da voz passiva diz respeito à presença dispensável, em 

termos sintáticos, segundo Bechara (2009), do agente da passiva, o que, em linhas gerais, 

pratica a ação. Essa estrutura sintática se encontra nos dois outros títulos aqui analisados, 

sendo que, no primeiro, o agente da passiva não se marca, enquanto, no segundo, ele 

comparece: “Adolescente é agredido a pauladas e acorrentado nu a poste no Rio” e “Menino 
de 11 anos foi detido uma semana antes de ser morto por PMs”.  

Do ponto de vista discursivo, interessa-nos não a identificação do predomínio de uso 

da voz passiva (e não a ativa), nos títulos das notícias por nós selecionadas, assim como a 

inscrição ou não do agente da passiva. Interessa-nos investigar a relação destes verbos, em 

específico, com o objeto de sua ação, no caso, as crianças e adolescentes. Desta relação, 

importa não a sintaxe, em si, mas como efeitos de sentidos se materializam na língua, 

mobilizando sentidos em curso para essa infância. 

Para que possamos pensar a questão da produção dos sentidos, elaboramos um quadro, 

que destaca os sujeitos pacientes, ou seja, os objetos da ação verbal, os verbos no particípio e 

o agente da passiva, no caso do segundo enunciado. 
 

Quadro 4 – Títulos 2 e 3: também uma questão semântico-discursiva 

Sujeito paciente/ 

objeto da ação 

 

Verbos no particípio 

  

Agente da passiva 

Adolescente Agredido Acorrentado --- 

Menino detido Morto por PMs 
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 As ações sofridas pelos sujeitos das orações/títulos, no caso, o “adolescente” e o 

“menino”, constroem ou reconstroem um campo semântico para a infância que está sendo 

falada. Na materialidade linguística, em relação direta com a história, enquanto constitutiva da 

produção de sentidos, sustenta-se, discursivamente, sentidos de uma infância marcada pela 

violência.  

No primeiro enunciado, a ausência do agente da passiva deixa em aberto quem foi o 

autor da agressão praticada sobre o adolescente. “Acorrentado” e “agredido” por quem? Essa 

é uma pergunta que paira como possível. Dá-se ênfase, desse modo, à ação de agressão 

sofrida, como uma ocorrência localizável no espaço e no tempo, sem relação, na superfície 

textual, com certa condição de existência dessa infância em nossos tempos, constantemente e 

de muitos modos violentada. 

No corpo da notícia, lemos que não se trata de um adolescente qualquer, mas um 

adolescente que pratica pequenos furtos naquela região. O acréscimo dessa informação 

produz certa reformulação na rede de sentidos ali construída, ao mobilizar uma memória 

discursiva que faz significar o adolescente fora da lei no Rio de Janeiro. Em nosso gesto de 

leitura e interpretação, compreendemos que, ao denominar o adolescente como praticante de 

pequenos furtos, esvazia-se, discursivamente, o sentido da agressão sofrida pelo jovem; 

instaura-se uma relação de causa e consequência do tipo: foi violentado, agredido, por praticar 

agressões, antes; anula-se a violência em prol de um falso princípio de igualdade.  

Tal relação se materializa no próprio modo como a ocorrência é nomeada, no próprio 

corpo da notícia: “justiça com as próprias mãos”. Mobilizam-se, neste outro modo de dar 

nome à violência sofrida pelo jovem, sentidos já construídos e estabilizados, por exemplo, na 

conhecida expressão popular “olho por olho, dentre por dente”. A exta expressão liga-se 

outra, cuja autoria é constantemente atribuída a Mahatma Gandhi: “Olho por olho, e o mundo 

acabará cego”. Os dois dizeres marcam filiações de sentidos distintas para o que se considera 

justiça, igualdade, entre outras associações possíveis, fruto da correlação entre distintas 

formações discursivas em dada sociedade.  

No outro título aqui trazido à análise, relacionado ao acontecimento jornalístico 

(DELA-SILVA, 2008) do menino morto, por sua vez, o agente da passiva se marca; “detido” 

e “morto” por PMs. Nesta sentença, compreendemos que a ordem na qual as ações foram 

relatadas importa para a produção de sentido. Antes de “morto” (por PMs), o “menino” foi 

“detido”, “por PMs”. A Polícia Militar, desse modo, é agente de duas ações: a de deter, 

primeiro, e a de matar, depois. Quais os efeitos de sentidos que se fazem possíveis a partir da 
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leitura desse enunciado? Uma leitura que considere a história e o social como constitutivos da 

produção de sentidos?  

Em nossa sociedade, no modo como a detenção juvenil se textualiza, inclusive no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, devem ser detidas crianças e adolescentes que 

cometeram atos infracionais, ou que estão sob a suspeita de terem cometido. Recentemente, 

em setembro de 2015, ocupou os espaços da mídia a notícia de que Policiais Militares 

estavam retirando jovens de ônibus que se dirigiam da Zona Norte às praias da Zona Sul do 

Rio de Janeiro, sob a alegação de que eram suspeitos e poderiam causar arrastões na praia. 

Majoritariamente negros, de que são suspeitos esses jovens? É possível ser suspeito de algo 

que ainda não ocorreu? Uma forma outra de detenção. Detidos por serem negros. 

Detidos/impedidos de transitarem pelas praias da Zona Sul.   

Considerando tais condições, que atravessam os modos de significar os jovens fora da 

lei hoje, especificamente nos espaços urbanos, dizer que um menino de 11 anos foi morto por 

PMs mobiliza os mesmos sentidos que dizer que um menino detido foi morto por PMs? No 

gesto de leitura e interpretação empreendido em nossa análise, compreendemos que a ordem 

das ações no enunciado/título constrói, como no título anteriormente referido, uma relação de 

causa e consequência, que ameniza, no discurso, a ação assassina cometida por PMs sobre o 

menino, ameniza a brutalidade da ação que pôs fim à vida de um menino que só tinha 11 

anos.  

Outro ponto que gostaríamos ainda de ressaltar a respeito dos títulos se relaciona a um 

uso também indicado nos manuais de redação dos jornais: o uso do presente do indicativo. O 

tempo verbal se fez presente em dois dos três títulos aqui analisados. No jornalismo, a 

utilização do presente é indicada no intuito de trazer atualidade ao fato relatado, vinculando-o 

a um tempo recente. Em termos discursivos, porém, pensamos que o uso do presente do 

indicativo nestes títulos, em específico, produz certos efeitos que extrapolam a questões de 

tipologia textual ou gênero.  

Ao se materializar na língua o presente de ações como aquelas (“menina toma banho 

em bueiro”; “adolescente é agredido (...)”), produz-se, no discurso, na relação da língua com a 

história, na imbricação entre o verbal e o não verbal (fotografias de crianças negras em 

situações vexatórias, violentas), efeitos de sentidos que apontam para a condição dessa 

infância na atualidade.  

A violência sofrida por aquela criança e aquele adolescente, sempre no presente, na 

materialidade da língua, pode ser pensada por duas vias. De um lado, porta algo de um 

inesperado, e por isso, é alçada a acontecimento jornalístico (DELA-SILVA, 2008), enquanto 
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“um fato que gera uma notícia, que, por sua relevância perante a avaliação dos jornalistas do 

que se constitui como interesse público, merece estar presente nas edições diárias dos 

noticiários” (DELA, SILVA, 2008, p. 15). De outro, quando discursivisada pelos jornais, 

mobiliza sentidos em curso, produzidos, anteriormente, em outros processos discursivos; 

reforça-se, com isso, na materialidade discursiva, o (im)possível para aquela infância hoje. E é 

na imbricação entre o verbal e o não verbal que os efeitos de sentidos se produzem, dando 

movimento aos sentidos.  

Quanto a isto, ressaltamos uma vez mais que a materialidade verbal, presente nos 

títulos acima referidos, é acompanhada, no recorte discursivizado produzido nessa pesquisa, 

pelo não verbal, as fotografias. Os efeitos de sentidos possíveis a partir da materialidade 

verbal estão imbricados aos efeitos produzidos a partir do não verbal, ou seja, do discurso 

imagético, em uma relação de composição, não de complementaridade (LAGAZZI, 2009). 

Não há como pensar um sem o outro, e vice-versa, mas também não há como considerar que 

uma materialidade se complementa à outra, dando completude ao sentido. É pela falta 

constitutiva de cada materialidade que ambas se ligam, no discurso.  

O não verbal, conforme temos buscado apontar, possui um regime próprio, que diz 

respeito à materialidade da imagem, aos modos como a exterioridade nela se inscreve, para 

que os sentidos se produzam. Por mais que haja a tentativa, por parte do jornal, de apontar um 

sentido coincidente, um sentido único, ao verbal e ao não verbal, em relação no espaço 

discursivo do jornal, fruto da ilusão de plena comunicação, produzida no discurso jornalístico, 

os sentidos não se deixam apreender, eles escapam, furam, não coincidem, resistem, pelo 

caráter com que se transferem.  

Centraremos agora nossa leitura/ interpretação aos possíveis de sentido a partir dessa 

materialidade, a não verbal, dando luz a duas discussões que vimos desenvolvendo até aqui, e 

agora daremos ênfase, que é, de um lado, a fotografia como testemunho da condição de uma 

infância em nossos tempos, dado a natureza do que tornam visíveis/lisíveis, e, de outro, o 

valor mercadológico das fotografias nos jornais, considerando sua condição de produto 

jornalístico, facilmente descartável e substituível por outro, de maior valor. 
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3.2  DAS SEÇÕES E DOS TÍTULOS ÀS FOTOGRAFIAS: RELAÇÕES ENTRE O DIZÍVEL E O VISÍVEL 

 
O caráter de incompletude da imagem aponta, 
dentre outras coisas, a sua recursividade. Quando 
se recorta pelo olhar um dos elementos 
constitutivos de uma imagem, produz-se outra 
imagem, outro texto, sucessivamente e de forma 
plenamente infinita. (Souza, 2001). 
 

 

Junto às seções e aos títulos já referidos, recortados e trazidos à análise, estão as 

fotografias, o discurso imagético sobre uma infância ao qual buscamos, neste momento, nos 

deter. Tanto a fotografia 1 quanto a 2 e a 3 são o centro das notícias a que se vinculam. As 

notícias se organizam a partir das imagens, contextualizam-nas, significam-nas, o que se 

configura uma particularidade do discurso imagético aqui analisado.  

Um ponto em comum liga as três imagens, ponto, por sinal, que se tornou critério para 

o recorte e construção de nosso corpus discursivo: as três fotografias tornam objeto, pelo 

gesto de fotografar, crianças e adolescentes. No gesto, pressupõem-se a existência de um 

aparato técnico (uma câmera) e de um olhar que presencia, que atesta o acontecimento, e, por 

isso, se faz presente na imagem. Sabemos, conforme Pêcheux (2012 [1983]), que descrição e 

interpretação estão em um batimento. Faremos, a seguir, uma descrição das fotos, levando em 

consideração nossos gestos de interpretação. 

A fotografia 1 traz como visível, no centro, um adolescente negro, machucado, preso 

a um poste e nu. A agressão ocorreu no bairro do Flamengo, na zona Sul do Rio de Janeiro, 

informação obtida ao recorrermos ao corpo da notícia. No corpo nu, tornam-se visíveis 

marcas de violência, materializadas na própria nudez pública, pesadelo de muitos, e também 

na posição em que se representa o corpo, preso pelo pescoço a um poste, assim como na 

expressão facial, que, embora pouco nítida, resultado de um registro fotográfico de baixa 

resolução, em termos técnicos, permite-nos ver certa tristeza e dor.   

É importante ressaltar que esta fotografia não foi produzida por um jornalista, em seu 

ofício; ao contrário, foi tirada e, em seguida, publicada na rede social Facebook, em um perfil 

particular.  Está, desse modo, diretamente vinculada ao contexto sócio-histórico-ideológico 

atual, atravessado pela tecnologia. Frente aquela cena, o registro (formulação) e 

compartilhamento (circulação) do discurso imagético só se fizeram possíveis pelo olhar que 

se fisgou, se afetou, e também por questões técnicas, como o celular com câmera e internet, 

recursos tão naturalizados em nossos dias e, ao mesmo tempo, tão recentes. 
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Nesta imagem, o que estamos apontando como a função testemunhal da fotografia, no 

âmbito do registro, se faz mais forte, já que ela não foi produzida por um fotojornalista, a 

serviço de um jornal, mas por alguém que, afetado por aquela cena de violência contra um 

jovem, produziu o registro e o expôs em seu perfil, na rede social.  

A fotografia 2 nos permite ver uma menina negra, trajando somente uma calcinha, 

portanto, com o corpo infantil seminu exposto, imerso em águas sujas de um bueiro 

localizado no Centro do Rio de Janeiro. A partir do gesto empreendido pelo fotógrafo, gesto 

que produz a infância como objeto, a menina está enquadrada de costas e sozinha. 

Diferentemente do registro descrito acima, esta foto foi tirada pelo fotógrafo do jornal O 

Globo, Marcelo Piu, e lhe garantiu um prêmio interno ao jornal, o de Melhor Fotografia. Ao 

ser premiada, a fotografia recebe outro valor.  

Vimos nos perguntando, ao longo deste trabalho: Melhor fotografia para quem? 

Talvez para a classe média carioca, que assiste a cenas como essa cotidianamente, como um 

terceiro que observa, mas não se envolve. O que há nessa imagem que seja digna de 

reconhecimento? (Re)conhece-se, talvez, uma memória que fala de infâncias abandonadas.  

O fato de ter sido produzida por um fotógrafo profissional não retira desta imagem a 

necessidade do encontro com uma cena, um tropeço com a miséria de uma infância, que, 

acompanhado da disponibilidade de um aparato técnico, possibilitou o registro.  

A fotografia 3, por sua vez, abre ao visível um menino negro, sem blusa, com os 

braços para trás, o rosto em foco, os olhos à mostra. O olhar exposto, ponto que diferencia 

esta imagem das outras, é acompanhado da testa franzida, em uma expressão de dor, de 

incômodo, que confronta aos que se dirigem à imagem.  

Esta fotografia, diferentemente das demais, não porta uma ação diretamente 

relacionada à ocorrência relatada na notícia. No texto da notícia, narra-se a morte de um 

menino em uma favela do Rio. A fotografia, por sua vez, torna visível um menino apreendido, 

preso, leitura possível pela posição em que se encontra o corpo. É no discurso sobre uma 

infância (re)produzido no jornal online que a imagem significa, servindo a certo 

direcionamento de sentido.  

Para facilitar a análise aqui empreendida, trazemos, uma vez mais, as fotografias. 

Elaboramos, para isso, o quadro seguinte, que as coloca lado a lado.  

 

 
Quadro 5- As três fotografias 
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Fotografia 1 Retirada do jornal 

Folha de São Paulo online (4-2-

2014) 

Fotografia 2 Retirada do jornal O 

Globo online (3-12-2014) 

 

Fotografia 3 Retirada do 

jornal Extra online (17-

1-2015) 

   

 

 

Em nossa primeira entrada analítica diante das imagens, buscamos explicitar algumas 

repetibilidades instauradas como possível de se ver/ ler nas fotografias, quando colocadas uma 

em relação à outra. A primeira delas diz respeito à representação do corpo das crianças.  

Nas três fotografias, algo que se faz visível é a nudez, a falta ou a precariedade das 

vestimentas. Em nosso gesto de leitura, afirmamos que a nudez, nestas imagens, em nada se 

relaciona à representação de crianças nuas, surgida na fase gótica, conforme pontua Ariès 

(2012 [1973]), em seu livro sobre os modos de representação da infância ao longo da história. 

Naquelas condições de produção, em que a infância possuía outras significações, a nudez 

infantil, conforme afirma o historiador, poderia ser lida como uma representação da alma, 

tanto a de Jesus quanto a que parte após a morte.  

No discurso imagético aqui analisado, considerando-se as condições de produção 

atuais, apontamos a possibilidade de pensar a ausência total ou quase total de roupas nestas 

imagens como marca da condição social em que vive essa infância, uma condição 

desfavorecida, marca que recobre o corpo por uma presença-ausente. Sobre a questão da 

vestimenta infantil no período da Idade Média, Ariès (ibidem) afirma: “a Idade Média vestia 

indiferentemente todas as classes de idade, preocupando-se apenas em manter visíveis 
através da roupa os degraus da hierarquia social” (ARIÈS, 2012 [1973], p. 32). Naquele 

período, assim, não se diferenciava, pela vestimenta, crianças de adultos, mas o que vestia o 

corpo, tanto de crianças quanto de adultos, dizia da posição social ocupada pelos sujeitos, em 

sociedade.  

Em nosso gesto de leitura e interpretação destas imagens, tal função atribuída às 

vestimentas no período referido pelo historiador insiste em se fazer possível, reconfigurando 
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sentidos para essa infância assentada nos baixos degraus sociais. Sem a vestimenta que marca 

um lugar diferenciado de poder, o lugar da infância dos filhos das classes altas, textualiza-se, 

nessas fotografias, no que concerne à questão da nudez, um dizer sobre os filhos dos outros, 

sem roupas, despidos de oportunidades, de futuro, despidos da própria infância, deslizamento 

de sentido que se faz possível em uma leitura da expressão tantas vezes repetida no cotidiano, 

e presente no corpo das notícias aqui analisadas, “infância perdida”.  

Sob outra perspectiva, é possível dizer que essa infância nua em imagens pode ser lida 

a partir de certa proximidade com a concepção aristotélica de homem: “um ser vivo, zôon, 

palavra geralmente traduzida por ‘animal’” (WOLFF, 2010, p. 38). Sem a marca que o separa 

dos demais animais, o homem, nesta concepção, se aproxima, em termos de efeitos de 

sentidos, do primitivo, do incivilizado, do inadequado a certos costumes dominantes em dada 

sociedade. Neste direcionamento de sentido, o olhar para essa infância torna possível uma 

associação ao poema de Bandeira (1947), já referido na Apresentação deste trabalho: “Vi 

ontem um bicho/ Na imundície do pátio/ (...) O bicho não era um cão,/ Não era um gato,/ Não 

era um rato./ O bicho, meu Deus, era um homem”. (BANDEIRA, 1947).  

Diante das cenas que os fisgaram, tanto os sujeitos fotógrafos quanto os leitores dos 

jornais, que se deparam com as fotografias em um outro tempo, um tempo posterior, 

dificilmente se reconhecem naqueles registros; veem talvez um bicho-homem ainda em 

desenvolvimento.   

É desse modo que essa infância é falada no discurso jornalístico, (re)ocupando o lugar 

do estranho, do sem-lugar, do primitivo, lugar já ocupado, na memória da historicidade 

brasileira, por índios, por escravos, e hoje ocupado pelos mais pobres e os filhos dos mais 

pobres nas sociedades pós modernas.  

Ainda a respeito da representação do corpo, direcionamos nosso olhar à posição em 

que os corpos se encontram nas imagens. Nas três fotografias, materializa-se, pela posição do 

corpo das crianças e do adolescente, certo ângulo que inscreve a posição do sujeito fotógrafo 

na imagem. Nas fotografias 1, 2 e 3 faz-se possível perceber que o clique da câmera veio de 

cima; o registro se deu por um adulto, cuja altura não se iguala a de uma criança. Tal 

percepção nos permite produzir certo alargamento da distância entre a fotografia e o referente, 

como a coisa, em si, e ressaltar, no gesto de fotografar, a presença de um ponto de vista do 

sujeito, que se constrói tanto por sua posição no discurso quanto também por sua posição no 

mundo. Tais posições determinam o registro, que se formula de um modo e não de outro. Tais 

posições marcam uma interpretação frente o visto, o que corrobora para o que apontamos na 

presente dissertação a respeito da imagem como discurso sobre uma infância.  
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Outro recorte que produzimos, a partir dos nossos gestos de leitura e interpretação, diz 

respeito aos olhos e aos olhares dos fotografados. Na fotografia 1, o olhar do jovem que sofre 

a violência, materializada na imagem, está intermediado por uma tarja, marca de que o 

fotografado se trata de um menor de idade e, por isso, segundo o Estatuto legal que rege essa 

camada da sociedade, o ECA, deve ter a identidade preservada, por sua condição de “pessoa 

em desenvolvimento” (BRASIL, 1990, art. 6º).  

Na fotografia 2, por sua vez, o olhar da menina, entretida com o par de chinelos rosa, 

não é absorvido pela câmera fotográfica; a questão da preservação da identidade da menor de 

idade em cena foi resolvida de outro modo, ela está representada de costas.  

Na fotografia 3, enfim, o olhar do menino ocupa posição de destaque; embora se trate 

claramente de um menor de idade, não houve nenhuma tentativa de preservar sua identidade, 

nenhuma tarja sobre os olhos ou ângulo que lhe favorecesse. No texto da notícia, sabemos que 

se tata de um menino que está morto, cujo desenvolvimento, portanto, foi interrompido, e o 

“vir-a-ser-sujeito” (BAALBAKI, 2010) não se faz, de nenhuma forma, possível. A 

preservação de sua identidade, na exposição de seu corpo, em imagem, na mídia, deixou, 

assim, de ser legalmente necessária.  

Não é nosso objetivo, no presente trabalho, discutir questões jurídicas a respeito da 

preservação da imagem de crianças e adolescentes, no Brasil. De nossa posição, uma posição 

discursiva, afirmamos que a tarja e o ângulo, no caso das fotografias 1 e 2, ao mesmo tempo 

em que dificultam a identificação daquela criança e adolescente, enquanto (futuros) sujeitos 

de direitos e deveres, em nossa formação social, tornam completamente visível a miséria, o 

desamparo, a violência de uma infância, a infância de crianças negras e pobres, no Brasil. O 

que se preserva, então, nessas imagens e o que não se preserva?  

Compreendemos que a tarja e o ângulo podem até servir à preservação da identidade 

de um sujeito, mas não preservam a condição de uma infância, ao tornar visível, à parte da 

tarja e apesar do ângulo, a violência, o desamparo. Uma vez nas páginas dos jornais, essa 

infância é exposta aos olhares, o que aumenta sua visibilidade.  

Na fotografia 1, embora os olhos tenham sido ocultados, pelo gesto de inserir, a 

posteriori, uma tarja, as marcas de violência inscritas no corpo do jovem funcionam como 

elementos que convocam à reflexão os que dirigem o olhar à imagem; na fotografia 2, a 

miséria, a pobreza possível de se ver/ler também servem como elemento de chamado; na 

fotografia 3, o olhar em destaque, abrindo ao visível uma expressão de dor, nos chama a uma 

reflexão em torno da condição dessa infância. É, portanto, no discurso imagético sobre essa 

infância, na abertura aos sentidos, possível a partir da relação da linguagem com a história, 
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que o olhar sobre essas imagens pode provocar reflexões sobre a condição dessa infância, no 

Estado do Rio de Janeiro.  

Este modo de considerar as fotografias nos jornais se relaciona a algo que propomos 

no presente trabalho, e que desenvolveremos melhor na subseção seguinte: o valor 

testemunhal dessas fotografias. 

 

3.2.1   AS FOTOGRAFIAS COMO TESTEMUNHO 
 

Em nossos gestos de análise das fotografias, enquanto discurso, apontamos a 

possibilidade de as imagens portarem algo da afetação do sujeito, diante da cena com a qual 

se deparou, em um tempo anterior ao registro fotográfico. É neste sentido que elas podem 

funcionar como chamados à reflexão, o que nos leva a afirmar, no âmbito do registro, certa 

necessidade de contar ao outro o que viu, torná-lo participante. Pela afetação que portam e por 

o que têm a transmitir, é que podemos afirmar no presente trabalho, o valor da fotografia 

enquanto testemunho das mazelas de uma infância, em nossos dias.  

Pierron (2010) afirma: “Não há testemunho sem diálogo, pois não se é testemunha 

para si, nem testemunha sozinha. O testemunho é também um testemunho diante e para os 

outros” (PIERRON, 2010, p. 19). Com isso, o autor ressalta que, além de ter algo da afetação 

do sujeito, no âmbito do registro (formulação), o testemunho também comporta certa 

necessidade de transmissão, de dizer ao outro o que viu/vivenciou/experimentou.  

No caso das imagens a que estamos nos referindo, aquele que fotografou não o fez da 

posição de quem sofreu na carne os efeitos da violência, mas da posição de quem viu, 

vivenciou a dor do outro e, de alguma forma, foi atingido por essa dor.  Neste sentido, o 

testemunho se produz como “testis, ‘o terceiro’ (...) aquele que assiste a alguma coisa” 

(PIERRON, 2010, p. 26), diferentemente do supertes, a testemunha que sentiu na carne, 

“viveu até o fim um evento, atravessou todo o seu peso para poder testemunhá-lo” 

(PIERRON, ibidem, p. 28).  

Fotografias como essa são, assim, produzidas para serem vistas, não para serem 

guardadas, por exemplo, em álbuns de fotos, desses em que se preservam memórias 

familiares. O modo de circular da fotografia 1 corrobora para essa afirmação, já que ela foi 

publicada, inicialmente, na rede social Facebook, que tem como um de seus traços a 

possibilidade de compartilhamento do conteúdo publicado com outros usuários, depois 

migrou para a imprensa, sendo reproduzida incessantemente na mídia.  
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Outro ponto que nos leva a afirmar a função testemunhal das imagens diz respeito a 

um recorte empreendido no gesto mesmo de tornar objeto essa infância. No enquadramento 

dado pelo clique da câmera, em cada uma das fotografias aqui analisadas, aquelas crianças e o 

adolescente estão representados sozinhos. Na superfície do visível, ou seja, no que se perpetua 

como visível através da fotografia, esse olhar de quem fotografa não se inscreve; as crianças 

estão sozinhas, não há, no visível, a presença do sujeito fotógrafo, o que produz, no discurso 

imagético nos jornais, o efeito de que a imagem fala por si, ela porta uma verdade objetiva. 

Isto não é, senão, um efeito que se desconstrói quando pensamos que, sem o olhar de quem 

produz o registro, sem o aparato técnico que condiciona esse registro, a cena não se 

materializaria em registro fotográfico; não teríamos a imagem para “contar a história”.  

No quadrado que nos resta daquelas cenas passadas, materializadas nas fotografias, o 

que está da margem para fora fica de fora, como se não existisse um ao redor, como se não 

fosse possível produzir o registro de outro modo, sob outro ângulo, outro recorte. O registro 

fotográfico, desse modo, resulta na materialização de um ponto de vista, do olhar de um 

sujeito, em posição de terceiro, “testis”, afetado pelo que viu e instado a interpretar.  

O gesto de fotografar, assim, se relaciona, conforme temos apontado, a um movimento 

do sujeito, afetado por uma cena, e instado a contar o que viu, do modo como viu. O olhar 

subjetivo, embora não se materialize na imagem, se presentifica nela, no testemunho que ela 

porta. Uma vez transportados às páginas dos jornais, estes testemunhos-imagens se somam a 

tantos outros, já inscritos e por se inscreverem nestes meios.  

Sobre o testemunho e diante dele se assume uma aposta de verdade que se constitui, 

em si, segundo Pierron (2010), um paradoxo: “a verdade estaria menos do lado da 

objetividade que se espera das provas e dos argumentos do que do lado da subjetividade da 

experiência e da emoção” (PIERRON, 2010, p. 14). A fotografia como testemunho, somada à 

legitimidade atribuída aos jornais hoje, sustenta, discursivamente, um efeito de que os 

registros fotográficos produziram um recorte fiel do mundo. Apaga-se, neste efeito, a posição 

ocupada pelo sujeito para dizer, os modos dominantes de interpelação ideológica hoje, 

atravessados pela lógica do mercado, entre outros pontos que nos levam a reafirmar o que 

temos defendido neste trabalho: a impossibilidade de pensar a produção de sentidos para uma 

infância apartada da história e do social.  

Os registros aqui analisados, enquanto discursos sobre uma infância, se constituem 

como formulações inscritas na história, para fazer sentido. Formulações que se fazem 

possíveis pela inscrição do sujeito em uma formação discursiva, que, conforme Pêcheux e 

Fuchs (1990), “determina o que pode e deve ser dito”, em dada formação social. Como 
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trouxemos na epígrafe deste capítulo, “sempre é possível dizer de outro modo, (...) focar de 

outro modo... E não é jamais possível estabelecer um limite para as reformulações” 

(LAGAZZI, 2012). Por isso, neste dizer/mostrar, por meio da fotografia, há também um não 

dizer/não mostrar, que também significam. 

Ao lado da fotografia como testemunho da condição de uma infância, algo que se 

configura como uma necessidade do sujeito de partilhar o que viu, o horror do que 

testemunhou, buscamos desenvolver agora um outro sentido possível para as fotografias nos 

jornais, que é a relação do registro fotográfico com o mercado, que “tudo transforma em 

mercadoria a ser consumida: fotos, vidas..." (MARIANI; MEDEIROS, 2011, p. 84). 

Desenvolveremos melhor tal proposição na subseção seguinte. 

 

3.2.2 AS FOTOGRAFIAS COMO PRODUTOS DO MERCADO 
 

Percebemos nas mídias hoje, de modo geral, um bombardeio de imagens de dor, 

crueldade, “justiça” (como no caso do vídeo, altamente circulado, da morte de Saddam 

Hussein, condenado por enforcamento pelo governo iraquiano, em 2006). A mesma imagem 

ou vídeo circula em diversos espaços discursivos, em diversas mídias, repetidamente. É o 

excesso, sobre o qual já nos referimos, produzindo seus efeitos.  

Ao levarmos em conta os jornais aqui trazidos à análise, podemos afirmar que não se 

tratam de jornais identificados a uma formação discursiva de resistência, que se colocam, por 

exemplo, em posição contrária à hegemonia do capital. Ao contrário, são jornais de ampla 

circulação, que se constituem, hoje, o que Mariani denominou, em seu trabalho com jornais 

do século XX, “imprensa de referência” (MARIANI, 1996, p. 70).  

As fotografias analisadas no presente trabalho, ao ocuparem estes jornais, têm sua 

visibilidade multiplicada, dando luz, desse modo, às dores e mazelas de uma infância negra e 

pobre. Sob a lógica do mercado, a exposição dessa infância se torna o próprio produto a ser 

vendido. Assim, pela repetição sem reflexão, des-historicizada, ou seja, sem história e sem 

memória, especialmente no espaço digital, a exposição dessas imagens na mídia pode levar à 

banalização do horror ali exposto. Endo (2005), quanto a isso, afirma: 

 
a exposição traiçoeira, rasteira e chula das imagens, onde pessoas são flagradas aos prantos, 
feridas, mortas, em pânico, e que, no dia seguinte, viram sucata, notícia velha, cadáveres já 
vistos, espelham a banalização da violência pelo caráter de sua transmissão (ENDO, 
2005, p. 77, grifos nossos).  
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Em sua reflexão, Endo (ibidem) aponta não somente a grande quantidade de imagens 

que registram as dores do outro, mas também chama a atenção para o modo indiferente como 

estas imagens têm sido expostas e postas a circular, na mídia, o que têm transmitido, como 

têm produzido seus efeitos em e por sujeitos, nas sociedades. Ao dar visibilidade ao “Mal”, 

evidente e reconhecido a priori, nega-se a singularidade das situações (BADIOU, 1995, p. 

28).  

Desse modo, a violência e a vulnerabilidade de uma infância, quando expostas nas 

páginas dos jornais como produtos, mercadorias a serem consumidas e até premiadas, como 

no caso da fotografia 2, deixam de funcionar como motrizes de reflexões críticas sobre a 

condição dessa infância, reflexões que poderiam resultar em ações em prol de mudanças.  

Uma questão que hoje se coloca em relação ao registro fotográfico e, mais 

especificamente, ao trabalho de repórter fotográfico, é a abertura, por conta das novas 

tecnologias, com recursos fotográficos e fílmicos, a uma colaboração por parte da população 

nesse trabalho de registro dos eventos. Não é mais somente o fotojornalista quem decide o 

que deve e o que não deve ser fotografado e exposto na rede.  

Esta rede, como pontua Dias (2004), extrapola questões estritamente técnicas e institui 

“redes de relações cada vez mais amplas” (DIAS, 2004, p. 47), entre sujeitos e sentidos, no 

ciberespaço. Qualquer pessoa que possua um dispositivo na mão (o que, certamente, não é 

muito difícil) registra o que se coloca como da ordem do novo e tem a possibilidade de fazer o 

texto/imagem/vídeo circular em uma velocidade talvez nunca antes alcançada.  

O pronto efeito dessa relação outra com o espaço e o tempo, instaurada a partir da 

internet, é de liberdade do sujeito; com a tecnologia, o sujeito tem a ilusão de “poder 

escolher” o que publica, quando e onde. Este “o que, quando e onde” estão, todavia, 

condicionados às injunções históricas e sociais, de uma sociedade capitalista, em disputa por 

poder. Como ressalta Dias (2004), “a ‘sociedade em rede’ supõe um modo de exercício do 

poder, na medida em que se criam novos mecanismos de controle do sujeito” (DIAS, 2004, p. 

93). “O que mudam são os dispositivos de poder, e não o poder em sua forma clássica”, 

acrescenta a autora (ibidem).  

Considerando especificamente fotografias que trazem à cena a violência, surge uma 

discussão em torno dos limites éticos na exposição e, o que mais nos interessa, na leitura que 

se faz possível de determinadas imagens. Sob a premissa ética de que o “Mal” é sempre 

reconhecível, e está sendo exposto em imagens de violência, deixa-se de se reconhecer o 

“político da imagem” (LUNKES, 2014), como a divisão dos sentidos.  
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Nas imagens de violência, tantas vezes expostas na mídia, o que se representa? Ou 

melhor, como os papéis sociais do “Bem” e do “Mal” estão sendo representados? O que se 

transmite? Colocar-se diante das possibilidades de sentido que se abrem a partir destas 

imagens é também uma questão ética e política, uma questão de responsabilidade, conforme 

Pêcheux (2012 [1983], p. 57). Ao assumirmos esta posição, necessariamente consideramos o 

dito no não dito, o visto no não visto, o político da imagem (LUNKES, ibidem) sendo a 

divisão constitutiva dos sentidos.  

Em meio a nosso trabalho de leitura e seleção das fotografias em jornais online, 

percebemos um excesso de imagens que chamam a atenção, por seu teor (imagens de pessoas 

mortas, machucadas, constantemente ocupam as páginas dos jornais).  

No que concerne a imagens de crianças e adolescentes nos jornais, nosso objeto de 

interesse, percebemos, na repetibilidade possível de se ver/ler, uma relação dessa infância 

tornada objeto nos jornais com questões de classe. Majoritariamente negra e pobre, essa 

infância é levada aos jornais muitas vezes quando associada a situações de conflito, de 

miséria, de violência, o que nos permite questionar:  O que se revela como o “Mal” nestas 

imagens, a violência a que está submetida essa infância ou essa própria infância que, 

desamparada, sem perspectivas, se torna inimigo em potencial? Tal pergunta se relaciona às 

do parágrafo anterior, e nos permitimos esboçar uma resposta, a partir do percurso de análise 

empreendido neste trabalho: no discurso imagético sobre uma infância, o lugar do “Mal” não 

é necessariamente a violência sofrida há tempos por essa infância, mas, muitas vezes, essa 

própria infância, uma infância dos fora de lugar, dos que provocam olhares nas páginas dos 

jornais, mas são constantemente ignorados nas calçadas, nas praças, nos locais por onde 

circulam. 

Sozinha nas fotografias, essa infância se significa por uma ausência, localiza-se nos 

furos dessa rede ilusória que tece as relações em nossos tempos. A representação das crianças 

sozinhas produz, no discurso sobre essa infância em imagens, o efeito de abandono da 

família, do Estado, e, por deriva, da própria infância. É o “fora-dentro” de que nos fala 

Mariani e Medeiros (2011), na análise por elas empreendida, e que coincide com o que 

encontramos como possível de se ver/ler nas fotografias aqui analisadas. A marca da ausência 

do Estado faz com que essa infância se encontre "fora dos direitos, mas incluída nas 

penalizações" (MARIANI; MEDEIROS, 2011, p. 82).  
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3.3    DAS FOTOGRAFIAS ÀS LEGENDAS: BREVES CONSIDERAÇÕES  
 

 

A legenda, (...) por sua disposição mesma, por sua 
medida média de leitura, parece duplicar a imagem 
(...). Entretanto, é impossível à palavra dublar a 
imagem, pois, na passagem de uma estrutura a 
outra, elaboram-se fatalmente significados 
segundos. (Barthes, 2000). 

 

 

Encaminhando-nos para um fechamento (não um fim) desta análise, que se configura 

como gestos de leitura e interpretação possíveis das fotografias nos jornais, retornamos nossa 

atenção novamente à materialidade verbal presente no recorte por nós empreendido. 

Centramo-nos, agora, nas legendas, enquanto gesto de escritura que se incide sobre as 

fotografias, gesto que se constrói sempre em um momento posterior ao clique da câmera, 

configurando-se, assim, um modo de interpretar não a ocorrência, em si, mas a própria 

imagem.  

Bosredon (1997, p. 94) compreende a legenda como um texto de curta extensão, mas 

de grande força descritiva. Desse modo, as legendas, quando vistas/lidas, afetam a percepção 

do visível, interferindo na produção de sentidos possíveis. De nosso ponto de vista, 

compreendemos que a produção de uma legenda se configura como um gesto de leitura e 

interpretação frente o visto em uma fotografia, direcionando sentidos ao não verbal. A 

legenda e a fotografia estabelecem, entre si, modos de textualização que produzem efeitos de 

evidência de sentidos. 

A legenda, pensada desse modo, só existe a partir da imagem, estabelecendo, com ela, 

no que concebe aos sentidos, uma relação de paráfrase (ORLANDI, 2013 [1990]). Tal qual 

compreendida no escopo teórico da Análise do Discurso, a paráfrase se configura em um 

lugar de tensão entre o mesmo e o diferente. Como pontua Orlandi (2013 [1990]), “todo o 

funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos parafrásticos e processos 

polissêmicos. (...) A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o 

que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação” (ORLANDI, 2013 [1990], p. 

36). 

 Expomos, novamente, as imagens e as legendas aqui trazidas à análise: 
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Quadro 6 – Fotografias e legendas 

Fotografias 

   
 

Legendas “Adolescente foi 

acorrentado nu após ser 

agredido a pauladas no 

Rio”. 

“A menina no buraco com 

água suja: alheio à 

situação, o pai se 

preocupava em pedir 

dinheiro para almoçar”. 

“Patrick, fotografado 

na delegacia”. 

 

 

Diante das imagens, nas páginas dos jornais, aqueles que dirigem o olhar à 

materialidade não verbal encontram, na legenda, informações que direcionam a leitura da 

imagem. Nos modos de instituir sentidos para essa infância em nossos dias, uma infância 

negra e pobre, o que se produz como evidente, na relação imagem/ legenda, é a inadequação 

dessa infância aos sentidos hegemônicos textualizados no ECA. Na posição de objeto da ação 

verbal (como mostrado no Quadro 4) e de objeto de quem se fala, estas crianças e 

adolescentes não se adequam à condição de “pessoas em desenvolvimento” (BRASIL, 1990, 

art. 6º); essa infância é significada pela violência, o abandono, a delinquência, e isso, “colado” 

aos rostos e corpos estampados nos jornais, dá “uma cara” à essa infância que se torna, no 

imaginário social, inimigo em potencial, futuros assaltantes, traficantes, desviados, praticantes 

de arrastões. 

Presos a esta rede de sentidos, não há garantia de que as crianças e adolescentes que 

compartilham essa infância se enquadrem no “vir-a-ser-bom-sujeito” (BAALBAKI, 2010). 

Para “via-a-ser-sujeito” de direito, é necessário estar na escola, não “no poste”, “no bueiro” ou 

“na delegacia”, estar inserido em certo imaginário de família, entre outras condições às quais 

essa infância, em imagens, não se adequa.  

Instala-se, assim, na relação estabelecida entre as fotografias e suas legendas, a partir 

dos modos como essa infância é/pode ser significada em nossa sociedade, a predominância de 

certos efeitos de sentidos, em detrimento de outros, mantendo certa hegemonia de sentidos 
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que, em relação a essa infância, segrega, separa estas crianças e adolescentes do ideal de 

infância, como um todo, tornando-os pertencentes a uma infância outra.  

Com isso, por seu modo de operar, inscrever e fazer circular discursos sobre essa 

infância, os jornais (impressos e online) e outras mídias, em relação, contribuem para o 

predomínio de certas discursividades, enquanto outras se apagam, produzindo, assim, pelo 

dito e o não-dito, efeitos de sentidos para esta infância aqui trazida à análise.  
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UM PERCURSO DISCURSIVO  
 

 

A posição de trabalho que aqui evoco em 
referência à análise do discurso (...) supõe 
somente que, através das descrições regulares de 
montagens discursivas, se possa detectar os 
momentos de interpretações enquanto atos que 
surgem como tomadas de posição, reconhecidas 
como tais, isto é, como efeitos de identificação 
assumidos e não negados. (Pêcheux, 2012 [1983]). 

 

 

No percurso discursivo trilhado no presente trabalho, seguimos pistas, inscritas na 

materialidade linguística (não verbal em relação com a verbal), que nos indicaram processos 

de significação sobre uma infância em nossos tempos. Após esse trajeto, que se iniciou com a 

construção de um arquivo de pesquisa centrado no tema da infância e violência, seguida da 

constituição do corpus e se estendeu aos gestos analíticos posteriormente empreendidos, nos 

permitimos tecer algumas considerações a respeito do nosso objeto de pesquisa, o discurso 

imagético sobre uma infância em jornais.  

Ao iniciarmos o presente trabalho, já sob o interesse em estudar o tema da infância e, 

em relação, o da violência hoje, na mídia, trazíamos alguns questionamentos que, agora, 

retomamos, de um outro lugar. Questionamo-nos, logo de início, a partir dos modos de 

conceber uma infância em nossos dias, quais sentidos se configuram como possíveis ou 

impossíveis para esta camada da sociedade. Tal indagação, sob a base teórica da Análise do 

Discurso de orientação francesa, com base nos trabalhos de Pêcheux (1997 [1969], 2009 

[1975], 2012 [1983]) e Orlandi (2001, 2012, 2013), foi assumindo configurações e sofrendo 

desdobramentos, ao longo mesmo do trabalho, que anteciparam possíveis respostas.  

De pronto, reafirmamos a impossibilidade de considerarmos a infância, enquanto 

produção de sentidos, apartada do social e do histórico-ideológico. Os sentidos para a infância 

hoje só podem ser analisados discursivamente se considerarmos a historicidade como o que 

os torna possíveis. É a inscrição da língua na história que nos possibilita traçar e percorrer 

trajetos de leitura que nos levem ao processo de produção de sentidos, ao discurso, enfim.  

Se os modos de conceber a criança e o adolescente estão diretamente relacionados ao 

social, ao histórico e ao ideológico, concluímos a impossibilidade de termos uma categoria 

infância, que abarque toda e qualquer criança e adolescente, no Brasil. Analisamos, assim, em 
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nosso trabalho, certo direcionamento de sentido para uma infância tornada objeto nas 

imagens constitutivas de nosso corpus.  

O discurso imagético por nós analisado, em relação direta com o verbal que o 

acompanha, revelou a sustentação discursiva de uma infância marcada pela violência, pelo 

desamparo, o que nos possibilita afirmar que estas representações imagéticas não podem ser 

tomadas como metonímias da infância, mas como mostra da fragmentação da infância, em 

uma sociedade dividida.  

A desigualdade no campo do social, por sua vez, possui algumas raízes históricas, que 

não podem ser ignoradas. Há mais de um século, o estado brasileiro pôs fim na escravidão, 

nível máximo, assim podemos dizer, da privação de liberdade e consequente desigualdade de 

oportunidades. Embora se textualize, no discurso da constituição brasileira, que a sociedade é 

composta hoje por pessoas igualmente livres, iguais em direitos e deveres, aos olhos da lei, 

ainda se faz possível tornar objeto, por imagens e dizeres, crianças negras amarradas a postes, 

em situação degradante, como se faz visível na Fotografia 1, por nós analisada. Retomamos, 

agora, esta imagem, junto a outra, uma pintura produzida em outras condições de produção, 

mas que se liga à foto do jovem ao poste, por meio do que torna visível. 

 

 

 
Pintura Retirada do arquivo da Biblioteca Nacional referente ao pintor Jean Baptiste Debret (séc. XIX) 
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Fotografia 1 Retirada do jornal Folha de São Paulo online (4-2-2014) 

 

 

A pintura do artista francês J. B. Debret, produzida durante sua incursão pelo Brasil, a 

pedido da Corte portuguesa, na primeira metade do século XIX, torna visíveis negros escravos 

recebendo castigos públicos, em um local que parece ser o centro da cidade. Bem no meio da 

imagem, podemos ver/ler um homem negro, seminu, amarrado a um poste.  

Na fotografia 1 aqui retomada, é também um jovem negro que está preso a um poste, 

pelo pescoço. O hiato dos anos entre a produção de uma imagem e outra nos permite afirmar 

que o espaço das cidades sofreu inúmeras transformações, ao longo da história, os tempos 

agora são outros, os postes são outros, mas algo da infância dos negros da época da 

escravidão insiste em ainda comparecer, via memória discursiva, no discurso imagético sobre 

uma infância, estampado nas páginas dos jornais21.   

Mariani (1996) afirma “(...) mexer com a memória é compreender o imaginário e 

desautomatizar seus efeitos” (MARIANI, 1996, p. 45). É sob esta perspectiva que o presente 

trabalho se coloca contra uma visão de infância sem história. Para que possamos produzir uma 

leitura que considere os sentidos possíveis para uma infância hoje, nos jornais online, 

devemos, necessariamente, considerar a memória da historicidade brasileira no que concerne 

                                                                 
21 Courtine (2013), em relação a esta historicização da imagem, fruto de uma relação do discurso imagético 
com uma memória, pontua: “a ideia de memória discursiva implica que não existem discursos que não sejam 
interpretáveis sem referência a uma tal memória, que existe um “sempre-já” do discurso (...). Eu diria a mesma 
coisa da imagem: toda imagem se inscreve em uma cultura visual, e esta cultura supõe a existência junto ao 
indivíduo de uma memória visual, de uma memória das imagens onde toda imagem tem um eco. Existe um 
sempre-já da imagem. (COURTINE, J. J., 2013, p. 41). 
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à infância dos mais pobres, para que possamos, assim, produzir nossos gestos de leitura e 

interpretação.  

Pêcheux (2012 [1983]) afirma: “Face às interpretações sem margens nas quais o 

intérprete se coloca como um ponto absoluto, sem outro nem real, trata-se aí, para mim, de 

uma questão de ética e política: uma questão de responsabilidade” (PÊCHEUX, 2012 [1983], 

p. 57, grifo nosso). Desse modo, uma análise discursiva, ou seja, que considere a produção de 

efeitos de sentidos, em dadas condições, deve, por uma questão de ética e responsabilidade 

atravessando a própria pesquisa, investir em gestos de interpretação que considerem as 

margens como constitutivas dos sentidos. 

 Quanto a esta questão das margens, e no que diz respeito ao discurso imagético por 

nós analisado, afirmamos que as fotografias têm margens, como as bordas, aquilo que 

enquadra, que limita; margem como moldura, como o que direciona os sentidos daquele limite 

para dentro. Por outro lado, por margem, podemos compreender o que está à margem, o 

marginal. Deste ponto de vista, a margem aponta para o desvio, para a sobra. Existe, ainda, a 

concepção de margem como horizonte do possível. É o que se inscreve em “Há, em tal dizer, 

margem para pensarmos isso ou aquilo” ou “Ele me deu margem para pensar isso”. Todos 

esses modos de conceber o termo margem se fazem possíveis.  

 De nossa posição, no presente trabalho, apontamos que, diante das fotografias, como 

discurso imagético sobre uma infância, o que há das margens das fotos para fora importa para 

a produção de sentidos sobre essa infância. Neste “fora”, assim, está a exterioridade que é 

constitutiva.  É deste ponto de vista que buscamos retirar as imagens da posição de “é isto”, 

verdade irrefutável, chamando a atenção para o gesto que produz a imagem, um gesto de 

inscrição e interpretação do sujeito a uma região de sentidos, que não se inauguram no 

registro, mas se atualizam nele.  

 Desse modo, diante de nosso corpus empírico, composto por três fotografias retiradas 

de jornais online atuais, assim como o verbal que as acompanha (seções, títulos, legendas e o 

próprio corpo das notícias), produzimos recortes que nos permitiram constituir nosso corpus 

discursivo.  

Das seções, chamamos a atenção para os gestos de organização das notícias, gestos 

que portam uma interpretação, um modo de domesticação dos sentidos. No que concerne aos 

títulos, podemos apontar, na materialidade da língua, efeitos de sentido que sustentam lugares 

para aquela infância que não são quaisquer (“no poste”, “no bueiro”, “na delegacia”). Na 

materialidade linguística, em relação direta com a história, enquanto constitutiva da produção 

de sentidos, sustenta-se, assim, discursivamente, sentidos de uma infância marcada pela 
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violência, pelo desamparo, pela inadequação aos sentidos oficiais, e também hegemônicos, 

textualizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, que define toda e qualquer criança 

como “pessoas em desenvolvimento” (BRASIL, 1990, art. 6º).  
 Em relação ao não verbal, enfim, nosso ponto de partida e que, por isso, atravessa toda 

a análise da materialidade verbal, empreendemos recortes sobre a superfície das imagens, a 

saber, as vestimentas/ nudez, a posição dos corpos, o modo como os olhos/olhar foram 

representados, o recorte e foco produzidos no âmbito do registro, o que nos permitiu analisar 

o discurso imagético sobre uma infância.  

No que concerne à produção das imagens e seu comparecimento nos jornais online e, 

por conseguinte, demais mídias, propomos dois modos distintos de considerar o 

funcionamento das fotografias nos jornais, que aparentemente, estabelecem entre si uma 

relação ou/ou. De um lado, as fotografias aqui trazidas à análise podem ser consideradas, sob 

a ótica discursiva, como testemunhos das mazelas de uma infância, por trazerem à vista certas 

possibilidades de significação dessa infância, em nosso tempo histórico.  

Este modo de considerar o discurso imagético tem relação com o gesto subjetivo, que 

é precedido por um olhar afetado por uma cena e instado a interpretar. As imagens, como 

testemunhos, falam dessa infância, ou seja, se constituem como dizeres sobre essa infância e, 

desse modo, abrem possibilidades à instituição de novos sentidos toda vez que a foto é 

(re)vista, não só quando retornamos nosso olhar a ela, mas também quando a (re)conhecemos 

em tantas imagens de crianças em semelhante condição, com as quais nos deparamos, dia a 

dia, em nossa experiência como sujeitos, especificamente no espaço urbano. Na condição de 

sujeitos históricos, sujeitos em sociedade, ocupamos distintas posições sócio-histórico-

ideológicas, vale ressaltar, que determinam o olhar e o registro, o que nos permite afirmar 

que, enquanto testemunho, tais imagens não afetam a todos. 

Pierron (2010) afirma que “o testemunho vem sempre em segundo lugar, insistindo 

naquilo a que não se pode mais assistir” (PIERRON, 2010, p. 30). Desse modo, estas 

fotografias nos jornais portam algo de uma afetação, que vem em primeiro lugar, e, em 

seguida, uma necessidade e insistência em contar ao outro o que viu. É, assim, pelo teor do 

que tornam visíveis, por trazerem à luz a violência e o desamparo de uma infância, em pleno 

século XXI, que podemos propor a função testemunhal destas fotografias. 

O efeito de testemunho, do modo como é considerado na presente pesquisa, não se 

produz em qualquer imagem. Trazemos, assim, uma fotografia, publicada, recentemente, em 3 
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de janeiro de 2016, no jornal O Globo impresso, e recortada, para fins de análise no presente 

trabalho, do acervo digital do jornal, disponível somente para assinantes: 

 

 
Fotografia 4 Retirada do acervo digital de O Globo (3-2-2016) 

  

A fotografia, em tamanho ampliado, está na capa do jornal. Possui, junto a ela, um 

título, em caixa alta, “RIO DE ÁGUAS CLARAS”, além da legenda, aqui transcrita, para 

melhor visualização: 

“A pequena banhista no trecho da Praia da Barra próximo à Avenida Ayrton Senna, um 

dos três pontos da orla do Rio onde, durante todo o ano de 2015, o mar esteve próprio 
para o mergulho, sem qualquer sinal de poluição.” 

 Assim como nas fotografias constitutivas de nosso corpus, nesta também se abre ao 

visível uma menina sozinha, ocupando o centro da imagem. Sem tarja nos olhos, com um 

sorriso, e o corpo imerso em águas transparentes, a menina, em destaque na imagem, também 

é tornada objeto, pelo clique da câmera. Todavia, o que se dá a ver/ler nessa imagem não é a 

condição de uma infância, em si; esta imagem produz um discurso sobre um Rio de Janeiro, 

significando-o pela praia própria para banho, pela infância segura e feliz, entre outros sentidos 

possíveis.  

 Na materialidade verbal, podemos ler, em detalhes, o local em que a fotografia foi 

tirada, assim como informações sobre as condições do mar, o que produz significações sobre 
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um local do Rio de Janeiro, não sobre a infância, em si. Ademais, chamamos a atenção para o 

modo como a menina em cena é denominada, na legenda da foto: “a pequena banhista no 
trecho da Praia da Barra”. Na materialidade verbal analisada no presente trabalho, 

denomina-se “adolescente no poste”, “menina no bueiro”, “Patrick, fotografado na 
delegacia”.  

Os complementos circunstanciais destacados em negrito, termos opcionais, segundo 

Bechara (2009), uma vez materializados, na relação da língua com a história, produzem ao 

menos dois campos semânticos possíveis; o primeiro significado pela beleza, pela infância 

feliz, pela transparência das águas; o segundo, pela violência, pela miséria de uma infância, 

pela opacidade das águas do bueiro.  

A fotografia 4, assim, poderia se configurar como um registro produzido por uma avó, 

uma mãe, um pai, e ser transportada a um porta-retratos exposto na sala de alguém. 

Dificilmente seria premiada como “Melhor fotografia”, em qualquer concurso da área, como 

o foi a fotografia 2.  

As fotografias 1, 2 e 3 aqui analisadas, por sua vez, carregam consigo um horror, um 

absurdo, dois efeitos possíveis no momento histórico em que vivemos, e é nesse sentido que 

são alçadas a acontecimentos jornalísticos (DELA-SILVA, 2008); há algo nelas que chama os 

olhares e, por isso, merecem ocupar as páginas dos jornais, aos olhos dos jornalistas. É pelo 

testemunho que o horror possível de se ver/ler nas imagens se torna transmissível, o que, não 

necessariamente, garante que afetará a todos os que se dirigirem às imagens.  

Em um outro modo possível de considerar o funcionamento das fotografias nos 

jornais, apontamos a relação dos jornais online aqui analisados com os valores de mercado, 

que, em sua lógica, “tudo transforma em mercadoria a ser consumida: fotos, vidas...” 

(MARIANI; MEDEIROS, 2014, p. 84). As fotografias 1, 2 e 3, neste direcionamento de 

sentido, são produtos, que servem, cada uma a seu modo, à venda. A 1 e a 3, embora não 

tenham sido produzidas por um fotojornalista a serviço de um jornal, como no caso da 

fotografia 2, são transportadas aos jornais, corroborando para a relação mais visualizações = 

mais lucro para os jornais. No caso do que se faz visível nestas imagens, vende-se (também) a 

dor, a violência, as mazelas de uma infância em nossos tempos.  

O excesso de imagens de corpos machucados, violências de toda sorte, nas mídias, 

hoje, pelo caráter de sua transmissão, abrem espaço a certo esvaziamento dos sentidos, o que 

pode se desdobrar na banalização do horror ali exposto, como afirma Endo (2005).  

Fotografias desta natureza, uma vez estampadas nas páginas dos jornais, podem 

funcionar como um tropeço, algo com o qual sujeitos se deparam, de modo inesperado, e que 
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pode chamar atenção para uma causa (a desigualdade social que afeta crianças e adultos, a 

luta dos refugiados no mundo, a guerra do Vietnã, relembrada em célebre imagem do 

fotógrafo vietnamita Nick Ut). A questão é que, no modo como têm funcionado, pela via do 

espetáculo midiático, das imagens que nunca faltam, do excesso que satura sentidos, podem 

servir a outro fim, à banalidade do mal22, ao perverso dos sentidos, a não afetação/implicação. 

Diante destas duas possibilidades de considerar as fotografias nos jornais, apontadas 

no presente trabalho, afirmamos que ambos os modos operam não em uma relação ou/ou, mas 

é possível pensar que as fotografias, de um lado, produzem efeitos de testemunho, o que pode 

funcionar, pela afetação que portam, a um chamado à reflexão; e, de outro, servem à lógica do 

mercado, no instante em que são produzidas, como no caso da fotografia 2, para um jornal ou 

retiradas de outras mídias e igualmente levadas às páginas dos jornais, que, como o sabemos, 

são alimentados pelo capital de anunciantes, unidos à publicidade, portanto, à serviço do 

mercado. Ambos os modos de funcionamento se fazem possíveis, na mídia, operando pela 

contradição.  

Assim, podemos afirmar que, no percurso de análise por nós empreendido, podemos 

ler/ver ecos do passado ressoando nos modos de se representar essa infância em nossos dias. 

Os corpos infantis tornados visíveis pelo regime da imagem portam marcas da posição social 

que ocupam, nas formas de se vestir, na cor de suas peles, entre outros recortes possíveis. As 

imagens, portanto, ao mesmo tempo em que fazem ver a infância dos desfavorecidos em 

nossa sociedade, abrem à leitura e interpretação o rosto do marginal em potencial, a possível 

ameaça, os meninos-problema, aqueles com os quais os “cidadãos de bem” são obrigados a 

lidar (ou a ignorar).  

Imagens como as que analisamos sobrevivem, enquanto cenas, no cenário urbano; se 

repetem, aqui e ali. Algumas não se materializam, não se transformam em registros 

fotográficos, o que não quer dizer que não existam, confrontando retinas que transitam pelos 

espaços urbanos.  

Destacamos também que não há, nas materialidades significantes (LAGAZZI, 2009) 

por nós analisadas, termos como “pobreza”, “racismo”, “desigualdade social”, “desigualdade 

de oportunidades”, entre outros. Não há, assim, uma referência direta, no visível e no dizível, 

a estes temas. A produção de sentidos, no entanto, conforme afirma Mariani (1996), 

                                                                 
22 Acerca da “banalidade do mal”, Arendt (1999), ao analisar o julgamento de Eichmann, condenado pelo apoio 
e morte de judeus durante o nazismo, afirma, a partir de sua percepção, que o julgado não apresentava 
nenhum traço de perversão ou sadismo. O “mal” era “banal”, um homem que recebia ordens. Ver: ARENDT, H. 
Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
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é um processo que envolve, para além das formas de produção de sentidos nas 
relações sociais imediatas (ie., relações de força de uma dada formação social), os 
sentidos anteriores, os conflitos existentes e o ‘futuro’ do processo significativo. Ou 
seja, em uma formação social historicamente determinada, sendo a base linguística a 
mesma, os sentidos produzidos são diferentes conforme as posições discursivas 
(MARIANI, 1996, p. 27). 

 

Assim, ainda que as notícias não pretendam dizer sobre racismo, desigualdade social, 

desigualdade de oportunidades, entre outros temas, tudo isto funciona como possível de 

sentidos, no discurso sobre a infância tornada objeto, via memória discursiva ou 

interdiscurso, o que torna certos sentidos reconhecíveis. O indizível, portanto, se marca no 

dizível, abrindo as possibilidades de leitura desta infância, a partir das distintas posições de 

quem lê.  

Essa infância outra sobre a qual discorremos no presente trabalho não é, conforme já 

afirmamos, metonímia da infância em nossa sociedade, como um todo; os sentidos que se 

fazem possíveis para essa infância, no discurso imagético, em relação com o verbal, por nós 

analisado, não coincidem com os produzidos no ECA, que define a criança e o adolescente 

como “pessoas em desenvolvimento” (BRASIL, 1990, art. 6°).  

No que concerne à produção de sentidos para essa infância podemos afirmar, enfim, 

que o que lemos/vemos, nos discursos imagéticos, em relação com o verbal, por nós 

analisados, é o mesmo no diferente. Ou seja, ao mesmo tempo em que, enquanto 

acontecimentos jornalísticos (DELA-SILVA, 2008), os enunciados e imagens, produtores de 

sentido para essa infância, na mídia, instauram diferentes formulações, que portam um 

elemento surpresivo, mobilizam uma rede de sentidos para essa infância tecida, ao longo da 

história, em tantos outros processos discursivos, uma rede que coloca essa infância em um 

sem-lugar, uma não garantia de futuro, de “vir-a-ser-sujeito” (BAALBAKI, 2010).  

Embora tecida no sócio-histórico, portanto, naturalizada, essa rede de sentidos que 

sustenta essa infância, como toda rede, se constitui de furos, que dão lugar a resistências, a 

ressignificações, a sentidos outros. Compreendemos, assim, que a fotografia, no espaço dos 

jornais, pode ocupar esse lugar de resistência. Por mais que haja a tentativa de prender um 

sentido à imagem, o que se marca nas seções, títulos e legendas, enquanto materialidade 

significante, a imagem se abre a outras leituras possíveis, à produção de sentidos outros. No 

olhar que convoca, no corpo jovem e frágil que se expõe, na iminência da morte precoce, há 

um chamado à reflexão e à ação. 



88 
 

Por mais que tenhamos podido chegar a essa conclusão somente após nosso percurso 

de análise, talvez tenha sido a noção, com base na Análise do Discurso, de que o sentido 

sempre pode ser outro, que nos motivou a insistir no trabalho com essas imagens, dando a elas 

novas visibilidades, sim, mas também novas possibilidades de leitura. 

Nesta abertura aos sentidos, no político da imagem (LUNKES, 2014) se fazem 

possíveis leituras que considerem a condição desta infância no Rio de Janeiro e, podemos 

afirmar, no Brasil como um todo, e a urgência de políticas públicas que considerem estas 

crianças como sujeitos desejantes, com possibilidades de escrever suas histórias, de ser não 

apenas o que há tempos estão designadas a ser. É o que buscamos desenvolver em nossos 

gestos de leitura e interpretação, no presente trabalho, construindo uma ética que, como 

ressalta Mariani (2004), já se coloca na própria constituição da Análise do Discurso, por 

trabalhar “com as contradições, com as tensões, enfim, com as diferenças de sentido” 

(MARIANI, 2004, p. 11). Uma ética, portanto, no fazer discursivo.  
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ANEXOS 
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ANEXO 2 – FOTOGRAFIA 2 – JORNAL O GLOBO ONLINE (3-12-2014) 
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ANEXO 3 – FOTOGRAFIA 3 – JORNAL EXTRA ONLINE (17-1-2015) 
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